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قدم شكري وعرفاني لكل منن وَّههنين ه هناا ال منل وسناهم ه      أ

ورفنند  بكننن  مننن ا زننافال زابل الك نناب  ننا    ، تصننويبه ونقنند 

وكما ، وكل من شج ين على إخراج هاا ال مل وأكد لني أهمي نه   

  خراَّه ه صورة أفضل.

 ا أخص بالشكر  يع اآلباء والسابة ال لماء الاين نظروا فيهنكم

 مالحظاتهم وتوَّيهاتهم وتكرموا علي ب قريظه. وأعطوني 
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ؽمٝمدٞم٣م وَمقٓٞم٣م وضمبٝمبٛم٣م ، وايمِمالة وايمسالم فمعم أذف اظمرؽمٙمكم، احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

وفمعم آيمف وأصـح٣مزمف وأسمب٣مفمـف ايمٕمـر ، وؾمٖمٝمٔمٛم٣م ووؽمٝمٙمتٛم٣م إلم رزمٛم٣م ٞمبٝمٛم٣م حمٚمد ايمِم٣مدق إَمكم

ا فمبـده اهلل وضمده ٓ ذيـؽ يمـف وأؾمـٜمد أن ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـًد  ٓوأؾمٜمد أن ٓ إيمف إ، اظمحجٙمكم

  -سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـ ـْ َمو، صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وصحبف أمجٔمكم، ورؽمقيمف

 ----- أَم٣م زمٔمـد

٥م ــ سمراسمٝم٤م ايمٔم٣مدات ايمتل سمٗمـ٣مم زمٚمديٛمـ َمِ َّس ـأىمت٤م َم٣م سمٝم همٗمد ؿمٙم٤م َمٛمل زمٔمض اإلطمقان أنْ 

يمت٘مقن َمثبقسم٥م : ٥مـت اظمب٣مرك فمعم ضمس٤م أؾمٜمر ايمسٛمسمريؿ وزمٔمض اظمدن وايمٗمرى زمقادي ضمرضَمق

وظمـ٣م ، ٣مل طم٣ميمِمـ٥م يمقصمـف اهلل ايم٘مـريؿـ٣م ىمديمٝمؾ وَمرصمع ظم٣م رسَمبف ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح َمــ أفمٚمـىمت٣مزمٝمً 

ًٓ ، ٣م يمالفمتذارخرصًم ـرأي٦م ذيمؽ اإلحل٣مح َمـ اإلطمقان مل أصمد َم همٙمـؿ ،  يمٙمتٜمرب وايمٖمـراروٓ جم٣م

)اظمٝمسقر ٓ يسـٗمط  : وايمٖمـتقر فمٚمال زمٗمقليسٔمٛمل إٓ إصم٣مزم٥م ؿمٙمبٜمؿ فمعم َم٣م فمٛمدي َمـ ايمٗمـِمقر 

يمٝمٛمتٖمـع اـ٣م ايٚمٝمـع : ودوٞمتف يمٙمحٖم٣مظ فمعم سمٙمـؽ ايمٗمـٝمؿ ايمديٛمٝمـ٥م، ا٣م يسغمً زم٣مظمٔمسقر( هم٘متب٦م ؾمٝمئً 

 اظمقلم ايم٘مريؿ اظمٛمـ٣من ايمتقهمٝمـؼ واحلِمـقل فمـعم ؽم٣مئاًل ، ٚمر إزَم٣منـفمعم َم، ويمغمؽمخ دم إذه٣من

اخل٣مص٥م زمٚمديٛمـ٥م  ٣م يمٙمٖم٣مئدة زمٔمض اظمٔمٙمقَم٣متَمً ٣مـٚمـوومد أحلٗم٦م زمذيمؽ إسم، ٣م سمؿ حتريرهـٚمَ ـايمٖم٣مئدة َم

 :  يتٔسمريؿ فمعم ايمٛمحق ا

 فم٣مدات ايمزواج- ,2     َمس٣مصمد سمريؿ وزواي٣مه٣م وَمٔم٣مزمده٣م-     ,1

 إضمداث ايمْم٣مرئ٥م- ,4            ايمقهمٝمــ٣مت-                                  ,3

 ديمٝمؾ ايمزائر يمؼميؿ-  ,6                     َزه واظمَٛمَـ٣مِدر-                 ـايمٛم   ,5
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٣م زمُمٜمر ذي احلج٥م، وَمٛمتٜمٝمً ، ٣م زمُمٜمر حمرم احلراموومد رسمبتف فمعم ضمس٤م ؾمٜمقر ايمسٛم٥م َمبتدئً 

)ايمـديمٝمؾ  : وؽمـٚمٝمتف، اهلل ايم٘مريؿ ٣م يمقصمفخمٙمًِم  ٣مٚمٔمل هذا طم٣ميمًِم ـي٘مقن صم وأؽمٟميمف سمٔم٣ملم أنْ 

: هلل ايمتقهمٝمؼفم٣مدات سمريؿ( وه٣م أٞمذا أذع زمٔمقن اهلل سمٔم٣ملم وزم٣م ـْ َمِ  ءٍ ايمٗمقيؿ دم ذىمر ر

حرم سُمستٜمؾ زم٣ميمتالوة وإذىم٣مر وايمِمـالة وإدفمٝمـ٥م اظمـٟمشمقرة دم همّمـ٣مئؾ ذيمـؽ ـنمرة ؾمٜمر َم

( َمرة َمـ ايمبسٚمٙم٥م همٚمـ ىمت٤م ٣132مل َم٣م يستح٤م ىمت٣مزم٥م َم٣مئ٥م وشمالشمكم )ـايمُمٜمر وَمـ سمٙمؽ إفمٚم

٣مئ٥م ـشمٚمـوَمــ ومـرأ آيـ٥م ايم٘مـرد شمال، ذيمؽ مل يِمبف َم٘مروه ؿمقل ايمٔم٣مم زمٚمُمٝمئ٥م اهلل سمب٣مرك وسمٔمـ٣ملم

)ايمٙمٜمـؿ  : ( َمرة ضمٖمٓمف اهلل وفمِمٚمف َمـ ايمُمٝمْم٣من ؿمقل ايمسٛم٥م، شمؿ يٟميت اذا ايمدفم٣مء362وؽمتكم )

وصـعم اهلل فمـعم ، ل ضم٣مرم إلم أضمسـ ضم٣مل زمٗمدرسمؽ ي٣م ىمبـغم يـ٣م َمتٔمـ٣ملق  ل إضمقال ضَم حق  ـي٣م َمُ 

 -(1)واضمدة ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ( َمرة

)ايمٙمٜمؿ إٞمـؽ ومـديؿ  : حرمـَمُ ؾمٜمر إول َمـ  ٣م يٗمرأ هذا ايمدفم٣مء دم ىمؾ يقم َمـ ايمٔمممـىمٚم

وٞمٔمـقذ زمـؽ َمــ ، طمغمهـ٣م ـْ ٞمسٟميمؽ َِمـ، وؽَمٛم٥َم صمديدة ومد أومبٙم٦م، وهذا ايمٔم٣مم صمديد ومد أومبؾ

ايمٙمٜمـؿ إٞمـؽ ، هم٣مرزومٛم٣م ايمٔمِمـٚم٥م َمــ ايمُمـٝمْم٣من ايمـرصمٝمؿ، وٞمست٘مٖمٝمؽ همقاهت٣م وؾمٕمٙمٜم٣م، ذه٣م

وفمــ ، أيديٛم٣م وَمــ طمٙمٖمٛمـ٣م زمكم ـْ َمِ ، ٣م فمعم فمقراسمٛم٣مْمٙمٔمً وَمُ ، ا زمٔمٝمقزمٛم٣ما زمِمغمً ؽمَٙمْم٦م فمٙمٝمٛم٣م فمدوً 

 ـْ ٣م آيستف َِمــ٣م ىمٚمٛمَ ايمٙمٜمؿ آيسف َمِ ، يراٞم٣م هق وومبٝمٙمف َمـ ضمٝم٧م ٓ ٞمراهؿ، ٣مئٙمٛم٣مـ٣مٞمٛم٣م وفمـ ؾمٚمـأيٚم

، ٣م ضمٙم٦م زمٝمٛمف وزمكم َمٕمٖمرسمؽـوزم٣مفمد زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمف ىمٚم، فمٖمقك ـْ ْمتف َمِ ٣م ومٛمَ ـ٣م ىمٚمٛمَ وومٛم ْمف َمِ ، رمحتؽ

، ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمـٙمؿ اهلل فمعم وصعم، إٞمؽ وم٣مدر فمعم ذيمؽ وأٞم٦م ايمٖمٔم٣مل ظم٣م سمريد

 ـــــــــــــــــ

 اٞمٓمر َمـجرزم٣مت ايمديريب وىمٛمز ايمٛمج٣مح يمٙمُمٝمخ فمبد احلٚمٝمد ومدس اظم٘مل- (1)
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 ٣مسمـف(-ـوَمداد ىمٙمٚم، وزٞم٥م فمرؾمف، ورض٣مء ٞمٖمسف، فمدد طمٙمٗمف، واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

 : ٕن ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ومـ٣مل: وفم٣مؾمقراء (1)ويسـ صٝم٣مم يقَمل سم٣مؽمقفم٣مء

اـمـ٤م وهٛم٣مك َمــ يق (2)((ي٘مٖمر ايمسٛم٥م ايمتل ومبٙمف وصٝم٣مم يقم فم٣مؾمقراء اضمتس٤م فمعم اهلل أنْ ))

فمعم ايمِمالة دم يقم فم٣مؾمقراء همٝمِمقم أرزمع رىمٔم٣مت يٟميت دم ىمؾ رىمٔم٥م زمٔمـد ايمٖم٣محتـ٥م زمخٚمسـكم 

ِمقم أرزمع رىمٔم٣مت يـٟميت دم ىمـؾ رىمٔمـ٥م زمٔمـد ايمٖم٣محتـ٥م و زمٔمّمٜمؿ  يُ ، َمرة َمـ ؽمقرة اإلطمالص

ِمقم فمعم ايمٛمبـل يٖمرغ َمـ ايمِمالة يُ  وزمٔمد أنْ ، زمسقرة ايمزيمزيم٥م وايم٘م٣مهمرون واإلطمالص َمرة َمرة

 .٣م ؾم٣مءـٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ؽمبٔمكم َمرة ويدفمق اهلل زمٚماهلل فمٙم حٚمد صعمـَم

، ( َمـرة َمــ ؽمـقرة اإلطمـالص1222دم ذيمؽ ايمٝمقم ومراءة أيمـػ ) يًّم٣م٣م هق َمْمٙمقب أـٚمـوَم

وايمِمدوم٥م فمـعم اظمحتـ٣مصمكم واظمسـ٣مىمكم ، وسمستح٤م ايمتقؽمٔم٥م فمعم ايمٔمٝم٣مل، واظمسح فمعم رأس ايمٝمتٝمؿ

 ايمسـ واظمرىض- وزي٣مرة ىمب٣مر، وإؿمٖم٣مل زم١مفمْم٣مئٜمؿ َم٣م سمٝمّس َمـ ايمٛمٗمقد واهلداي٣م

 ـــــــــــــــــ

ـَ ايمت٣مؽمعيمئـ زمٗمٝم٦م إلم وم٣مزمٍؾ ُٕص )) : َٕن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وم٣مل  (1) رواه َمسٙمؿ  ((قَم

 (-1134( زمرومؿ )2.798)

 (-1162) ( زمرومؿ2.818رواه َمسٙمؿ )  (2)
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سمٔمٗمد صمٙمس٥م فمُمٝم٥م يقم ايمت٣مؽمع َمـ اظمحرم يمٗمراءة همّم٣مئؾ يقم فم٣مؾمـقراء زمٚمسـجد ايمُمـٝمخ 

زمـ فمبداهلل زمٙمح٣مج زم٣مهمّمؾ اظمٔمـروف زمٚمسـجد )ؾُمـْ٘مَره( زمح٣مهمـ٥م اظمسـٚمر  ايمٔم٣مرف زم٣مهلل ضمسكم

رف ـظمٕمرب شمؿ يٛمِمـزم٣مخِلٙمٝمػ وحيرض ايمٗمراءة مجع نمٖمغم َمـ أهؾ ايمبٙمد وسمٛمتٜمل ايٙمس٥م ومبٝمؾ ا

 فمٙمقي حلّمقر ايمٗمراءة زمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م- زمٔمض احل٣مرضيـ إلم َمسجد آل أيب

وسمٔمٗمد صمٙمس٥م ومراءة فم٣مؾمقراء ايم٘مػمى زمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء يمٝمٙم٥م ايمٔم٣مذ َمـ حمرم زمٚمسجد      

ك زمٚمسـجد آل فمٙمقي َمسجد ومـديؿ ويسـٚمَ  وَمـ اظمٔمٙمقم أن َمسجد آل أيب، (1)آل أيب فمٙمقي

يٚمت٣مز فمـ نمغمه َمـ اظمس٣مصمد زمٗمقافمد وفم٣مدات طم٣مص٥م َمٛمٜمـ٣م فمـدم دطمـقل ايٛمـ٣مئز أمحد و زمٛمل

وَمـ زمكم سمٙمؽ ايمٔمـ٣مدات فمـدم ايمت٘مبـغم خلـتؿ ايمٗمـرآن دم ، يمٗمقل زمٔمض ايمٖمٗمٜم٣مء زمٛمج٣مؽم٥م اظمٝم٦م

وظمزيد َمـ اإلؿمـالع واظمٔمرهمـ٥م فمـعم مجٝمـع ، صالة ايمؼماويح يمٝمٙم٥م طمتؿ اظمسجد دم ؾمٜمر رَمّم٣من

٣م َمدوٞم٥م وحمٖمقـم٥م يمدى إَم٣مم اظمسجد اظمذىمقر ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمٛمٓم٣مرة ايمٗمقافمد اظمتبٔم٥م هلذا اظمسجد جتده

سمبـ٣مع اهلل ايٚمٝمـع ظمـ٣م همٝمـف اخلـغم ٓ وهمؼ، وإفمامل اظمتٔمٙمٗم٥م زمتسٝمغم مجٝمع ؾمئقن اظمسجد اظمب٣مرك

اهلل أن حيٖمظ يمٛم٣م سمٙمؽ ايمٔم٣مدات وهيديٛم٣م إلم هن٨م َم٣م درج فمٙمٝمف  وٞمسٟمل، فم٣مدات ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح

 ؿ أمجٔمكم-اهلل فمٙمٝمٜم آزم٣مؤٞم٣م ايم٘مرام رضقان

وزمٔمـد ، ودم هذه ايمٙمٝمٙم٥م اظمب٣مرىم٥م يٗمرأ إَمـ٣مم اظمسـجد ايمٗمـراءة اخل٣مصـ٥م زمٖمّمـ٣مئؾ يـقم فم٣مؾمـقراء   

اهلل وجيٚمع ايمدفم٣مء شمؿ يبدأ دم ايمتٜم٣ميمٝمؾ ويسـتٚمر  آٞمتٜم٣مء َمـ ايمٗمراءة يرسم٤م اإلَم٣مم ايمٖمقاسمح ويبتٜمؾ إلم

زم٣منمريـ٤م زمٗمِمـ٣مئد وسمقاؾمـٝمح دم ايمتٜم٣ميمٝمؾ وايمقهب٥م اظمٗمررة فمٛمده وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ذيمؽ يبـدأ اظمٔمٙمـؿ 

 ـــــــــــــــــ

ـ هذا ايم٘مت٣مب إن ؾم٣مء اهلل- (1) ـ َمسجد آل أيب فمٙمقي دم زم٣مب ذىمر اظمس٣مصمد زمٚمديٛم٥م سمريؿ َم  ؽمٝمٟميت سمٔمريػ ؾم٣مَمؾ فم
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 ديٛمٝم٥م سمٔمرف زم٣ميمذىمر وخيتؿ ايمذىمر زمؼمسمٝم٤م ايمٖمقاسمح ويٛمٌمف احل٣مرضون-

ر ذيمـؽ ايمٝمـقم ـودم فمِم، وَمـ اظمستح٤م دم يقم فم٣مؾمقراء فمٝم٣مدة اظمرىض وزي٣مرة ايمِم٣محلكم

، سمٔمٗمد صمٙمس٥م فم٣مَم٥م دم زمٝم٦م أضمد أفمٝم٣من ايمبٙمد يتؿ همٝمٜمـ٣م احلـدي٧م َمــ ومبـؾ اظمتِمـدر يمٙمجٙمسـ٥م

وختتؿ زم٣ميمٖم٣محت٥م ، ـ اظمٛمُمديـ زمتسٚمٝمع احل٣مرضيـ ؾمٝمئ٣م َمـ ىمالم ايمسٙمػويُمغم فمعم َمـ حيرض َم

اهلل  وهمؼ، ويتٜمٝمٟم ايمِمَقام يمإلهمْم٣مر، ٌمف احل٣مرضونـويٛم، زم٣ميمدفم٣مء ويبتٜمؾ، َمـ ومبؾ اظمتِمدر

 ايٚمٝمع ظم٣م همٝمف اخلغم-

حرم يزداد أفمداد ايمزائريـ فمـعم اظمٔمتـ٣مد يمؼمزمـ٥م زمُمـ٣مر، وحيـرص فمـعم ـودم آطمر مجٔم٥م َمـ ؾمٜمر َم

 ؽ ايمزي٣مرة ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس َمـ سمريؿ ونمغمه٣م-ضمّمقر سمٙم

زم٣محلقؿمـ٥م  (1)لـزمــ زيــ احلبُمـ ودم آطمر ىمؾ يقم أضمد َمـ ىمؾ ؾمٜمر سمٔمٗمد زمٗمب٥م احلبٝم٤م أمحد

رة ـضمرضة فم٣مَم٥م َمُمٜمقدة حيرضه٣م ايؿ ايمٕمٖمغم َمـ أرصمـ٣مء َمـدن وومـرى ايمـقادي وطم٣مصـ٥م ضمّمـ

 ـــــــــــــــــ

د احلبًم ايمٔمٙمقي احلسٝمٛمل، هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمٔم٣مرف زم٣مهلل ايمٗمْم٤م ايمُمٜمغم أمحد زمـ زيـ زمـ فمٙمقي زمـ أمح   (1)

وٞمُمٟم ا٣م وىم٣من إَم٣مَم٣م فم٣مظم٣م أطمذ فمـ مجٙم٥م َمـ فمٙمامء فمٌمه   ه1269ويمد زمٚمديٛم٥م ايمٕمرهم٥م زمحرضَمقت فم٣مم 

زمـ فمبداهلل زمٙمٖمٗمٝمف واحلبٝم٤م فمبداهلل ازمـ فمٙمقي احلداد وصحبف أرزمٔمكم فم٣مَم٣م وم٣مرًئ٣م  َمٛمٜمؿ ايمسٝمد ايمٔمالَم٥م أمحد

ػ ايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن ضمتك سمقدم ؾمٝمخف اظمذىمقر وهق يٗمرأ فمٙمٝمف فمٙمٝمف دم نمّمقهن٣م ٞمٝمًٖم٣م وؽمبٔمكم َم٠ميمًٖم٣م دم خمتٙم

ويمف فمدة َم٠ميمٖم٣مت فمٓمٝمٚم٥م ٞم٣مهمٔم٥م َمٛمٜم٣م ذح ايمٔمٝمٛمٝم٥م يمُمٝمخف اإلَم٣مم احلداد ، اظمقؿمٟم ضمتك زمرع دم مجٝمع ايمٖمٛمقن

ذضمٜم٣م ذضم٣م صمٙمٝمال دم جمٙمد ضخؿ ويمف طمْم٤م ووص٣مي٣م وَم٘م٣مسمب٣مت ويمف ىمت٣مب ايمرؽم٣ميم٥م اي٣مَمٔم٥م وهق 

ْمٙمب٥م اظمبتدئكم اٞمتٖمع زمف اخل٣مص وايمٔم٣مم، وومد زمٛمك زمّمٔم٥م فممم َمسجدا دم ايم٘مت٣مب اظمُمٜمقر زمكم أيدي ايم

ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م  19سمقدم رمحف اهلل فمٌم ايٚمٔم٥م دم ، ٞمقاضمل َمتٔمددة زمحرضَمقت، ضمتك فمرف زمٟميب اظمس٣مصمد

 زمـ زيـ زمحرضَمقت- ودهمـ زمحقؿمتف ايمُمٜمغمة اظمٔمروهم٥م زمحقؿم٥م أمحد  ه1145
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ايمٓمٜمـر زم٣ميمتقومٝمـ٦م  وسمبدأ ومبٝمؾ ايمٓمٜمر وسمٛمتٜمل ضمـقارم ايمسـ٣مفم٥م ايمث٣مَمٛمـ٥م زمٔمـد، ؾمٜمري حمرم ورصم٤م

رضب همٝمٜمـ٣م ايمـدهمقف )ايمْمـغمان( ـحتقي فمعم راسمـ٤م وأذىمـ٣مر وَمقاطمـذ َمتٛمقفمـ٥م سمــوسم، ايمزوارم

ويدار همٝمٜم٣م ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمـقة ويرسمـ٤م َمٛمِمـ٤م اإلَمـ٣مم ، ويتخٙمٙمٜم٣م ايمٛمُمٝمد وايمقفمظ وايمتذىمغم

اءة وزمٔمد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ومـر، زمـ زيـ ايمٖم٣محت٥م يمٗمراءة ؽمقرة يس أمحد احلداد أو َمٛمِم٤م احلب٣مئ٤م آل

اهلل زمٔمـد ايمٖم٣محتـ٥م ويٛمٌمـف احلـ٣مرضون  ويدفمقن، رة ايمٖم٣محت٥م اخلت٣مَمٝم٥مـيس يرسم٤م احل٣مدي يمٙمحّم

 .ويذه٤م ايمبٔمض إلم َمسجد اي٣مَمع ٕداء صالة ايمٓمٜمر

ر زمٚمسـجد إوازمـكم ـودم آطمر ىمؾ شمالشم٣مء َمـ ىمؾ ؾمٜمر ئمٗمد ََمْدَرٌس زمكم صاليت ايمٓمٜمر وايمٔمِمـ

(1)زمـ فمٙمقي احلداد اهلل يمإلَم٣مم احلبٝم٤م فمبد
هم٥م ايمٛمقيـدرة يتِمـدره َمٛمِمـ٤م ايمسـ٣مدة آل احلـداد، زمح٣م 

 ـــــــــــــــــ

زمـ حمٚمد احلداد ويرسمٖمع ٞمسبف  اهلل زمـ فمٙمقي رؾم٣مد، احلبٝم٤م فمبدهق اإلَم٣مم ايمٔمٙمؿ ايم٘مبغم ومْم٤م ايمدفمقة واإل   (1)

ويمد زم٣ميمسبغم َمـ ، زمـ حمٚمد ص٣مضمـ٤م َمرزم٣مط إلم آطمر ايمٛمس٤م ايمُمٜمغم زمـ فمٙمقي ايمرمحـ إلم اإلَم٣مم فمبد

وسمرزمك دم سمريؿ وضمٖمظ ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ، وضمٖمظ اإلرؾم٣مد ،  ه1244ضقاضمل َمديٛم٥م سمريؿ زمحرضَمقت فم٣مم 

وىمػ زمٌمه وهق ، زمـ أمحد زم٣مضمسـ احلديقم زم٣مفمٙمقي َم٣مم ايمٗم٣م ي ؽمٜمؾيمإلَم٣مم ازمـ اظمٗمري فمعم يد اإل

اهلل سمٔم٣ملم زمٛمقر زمِمغمسمف، وىم٣من يمف اظم٠ميمٖم٣مت ايمٔمٓمٝمٚم٥م اٞمتممت اٞمتُم٣مرا ىمبغما وسمرمج٦م زمٔمض  صٕمغم همٔمقضف

َم٠ميمٖم٣مسمف إلم يمٕم٣مت أصمٛمبٝم٥م دم ايمٔمٌم احل٣مرض َمثؾ اإلٞمجٙمٝمزي٥م وايمٖمرٞمسٝم٥م وايمٖم٣مرؽمٝم٥م ونمغمه٣م َمـ ايمٙمٕم٣مت 

 رؽم٣ميم٥م اظمٔم٣موٞم٥م-               ,3ايمدفمقة ايمت٣مَم٥م-             ,2ايمٛمِم٣مئح ايمديٛمٝم٥م-           ,1  : وأؾمٜمر َم٠ميمٖم٣مسمف

 احل٘مؿ- ,6إحت٣مف ايمس٣مئؾ-            ,5ايمٖمِمقل ايمٔمٙمٚمٝم٥م-          ,4          

اظمٛمٓمقم يمذوي  ونمغمه٣م َمـ ايمقص٣مي٣م وايمرؽم٣مئؾ وجمٚمقع ىمالَمف )سمثبٝم٦م ايمٖم٠ماد( وديقاٞمف ايمٔمٓمٝمؿ )ايمدر            

اهلل سمٔم٣ملم، سمقدم َمس٣مء آشمٛمكم  ايمٔمٗمقل وايمٖمٜمقم( وىمتبف ىمٙمٜم٣م فمٓمٝمٚم٥م ٞم٣مهمٔم٥م وأىمثره٣م َمْمبقفم٥م زمحٚمد

 (-184ـ2.181اظمممع ايمروي )، ودهمـ زمٚمٗمػمة زٞمبؾ،  ه1132ذي ايمٗمٔمدة فم٣مم  7 دم
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ويـدار ايمبخـقر ، اهلل زمــ فمٙمـقي احلـداد وحيتقي اظمدرس فمعم ايمٗمراءة دم زمٔمض ىمت٤م احلبٝم٤م فمبد

، رـأذان ايمٔمِمـإلم درس ويسـتٚمر اظمـ، ويٛمُمد اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل أشمٛم٣مء وومـ٦م اظمـدرس، واظم٣مء وايمٗمٜمقة

شمـؿ ، اء ايمِمالة وايمتسبٝمح وايمدفم٣مء سمرسم٤م ايمٖم٣محت٥موزمٔمد أد، ٌمـِمٙمقن ايمٔمـهمغمىمٔمقن ايمراسمب٥م ايمٗمبٙمٝم٥م وي

شمؿ يٛمُمد اظمٔمٙمؿ وزمٔمد اإلٞمُمـ٣مد يٗمـرأ ايمٗمـ٣مري دم ىمتـ٣مب سمثبٝمـ٦م ، يستٟمٞمػ اظمدرس زمٗمراءة ؽمقرة يس

وخيتؿ اظمدرس زمؼمسمٝمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م ، وزمٔمد ايمٗمراءة يٛمُمد اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل، اهلل احلداد ايمٖم٠ماد يمٙمحبٝم٤م فمبد

 ٣مرضون-احل اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويٛمٌمف وآزمتٜم٣مل إلم

 
 وتظفر ػقفا مـارة ادلسٍد الواجفة اجلـوبقة دلسٍد األوابني بالـوودرة

 
  وتظفر ػقفا نواػذ الزاووة الٌالث الواجفة الشرؼقة دلسٍد األوابني بالـوودرة
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(1)

وحيرضه٣م مجع ىمبغم َمـ زمـ فمٝمسك  اهلل أمحد سمٗم٣مم ايمزي٣مرة ايمسٛمقي٥م ايمٔم٣مَم٥م يمسٝمدٞم٣م اظمٜم٣مصمر إلم

 حرم-ـدم يقم يتٖمؼ فمٙمٝمف َمـ أي٣مم ؾمٜمر َم ؿونمغمهواحلقؿم٥م وؾمب٣مم ايمٛم٣مس َمـ سمريؿ وؽمٝمئقن 

ك هـذه اظمٛمْمٗمـ٥م وسمسـٚمَ ، ؾمٔم٤م زمكم َمـديٛمتل سمـريؿ وؽمـٝمئقن ومػم اإلَم٣مم أمحد اظمٜم٣مصمر دميٗمع و

ٜمـ٣مصمر( ٚمد اظمـ)اإلَمـ٣مم أضمـ: ٕٞمف دهمــ اـ٣م إمحـدان: ٚمديــوسُمٔمرف  ايمٝمقم زم٣مٕضم (2)،زم٣محلسٝمس٥م

 ٚمد زمـ حمٚمد احلبًم(-ـو)احلبٝم٤م أضم

وومد زمٛمك ايمدافمٝم٥م اإلؽمالَمل احلبٝم٤م أزمقزم٘مر زمـ فمقم اظمُمٜمقر زمٟمؽمٖمؾ َمـ ومػم اإلَم٣مم اظمٜم٣مصمر 

 ىمام صمدد اظمسجد ايمٗمديؿ-، ٣مرزم٣مؿًم٣م فمٙمٚمٝمً 

 

 
 

 ـــــــــــــــــ

وهم٣مؿمٚمـ٥م  ؿم٣ميمـ٤م زمــ أيب زمــ فمـقم هق أضمد أفمالم أهؾ ايمبٝم٦م ايمٛمبقي ايمْم٣مهر يٛمتٜمل ٞمسبف إلم احلسكم  (1)

ىمـ٣من   هــ295اهلل فمٙمٝمف وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ، ويمد زم٣ميمبٌمة ؽمٛم٥م  اهلل صعم ايمزهراء ايمبتقل زمٛم٦م رؽمقل

همحـ٨م   هــ317َمـ أىمٚمؾ ايمٔمب٣مد وأصمؾ ايمزه٣مد، وىم٣من يمف صم٣مه ىمبغم ويمٗمـد رضمـؾ َمــ ايمبِمــرة ؽمـٛم٥م 

ا وسمٛمٗمـؾ َمــ َمديٛمـ٥م ٕطمـرى ضمتـك اؽمـتٗمر أطمـغم  ه318شمؿ ارحتؾ إلم ايمٝمٚمـ ؽمـٛم٥م ، اهلل احلرام زمٝم٦م

 (-134ـ128ذح ايمٔمٝمٛمٝم٥م )  ه345زمحرضَمقت وسمقدم زمٚمٛمْمٗم٥م احلسٝمس٥م 

وىم٣مٞمـ٦م ومريـ٥م ، احلسٝمس٥م اؽمؿ يمٗمري٥م طم٣مرزم٥م زم١مزاء زمقر دم ؽمٖمح ايبؾ ايٛمقيب اظمٔمروف زمُمْٔم٤م َُمـَخَدم  (2)

هـ شمؿ طمرا٣م فمٗمٝمؾ زمـ فمٝمسك ايمِمـػمايت- 821همبٛم٣مه٣م فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ؽمٛم٥م ، َمٔمٚمقرة شمؿ طمرزم٦م

 -(782إدام ايمٗمقت )
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 لشعب ادلفاجر ؼيل بـاء رباط ادلفاجر وجتدود مسٍدهصورة ؼدمية 

 

 
 االدػؾيت وظفر ػقفا درج ادلشاة ورروق السقارات صورة حدوٌة لشعب اإلمام ادلفاجر

  
 ؾواجفة الرئقسقة لرباط اإلمام ادلفاجرلصورة 
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 بعد جتدود بـائهادلفاجر صورة لؾواجفة الرئقسقة دلسٍد اإلمام 

 

 
 صورة دلياني ذعب اإلمام ادلفاجر 
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(1) 
ايمقاومـع ومـػمه ، ر إٞمِم٣مري ر ي اهلل فمٛمـفـزمـ زمُم زي٣مرة فم٣مَم٥م يمٙمِمح٣ميب ايٙمٝمؾ فمب٣مدسمٗم٣مم 

رومٝم٥م َمــ َمديٛمـ٥م ـزمسٖمح ايبؾ ايمٕمريب َمـ ايمٗمري٥م اظمٔمروهم٥م )زم٣ميمٙمسؽ( وايمتل سمٗمع دم ايٜم٥م ايمُمـ

، وَمقفمده٣م صب٣مضًم٣م زمٔمد َمرور فمممة أي٣مم َمـ ؾمٜمر حمرم وحيرضه٣م صمؿ نمٖمغم َمـ ايمٛم٣مس، سمريؿ

 ِمدره٣م اظمُم٣ميخ آل اخلْمٝم٤م زمؼميؿ-ويرسم٤م هذه ايمزي٣مرة ويت

 (2) 
زمٛمـ٦م فمـقم  وفمعم َمٛمقال َم٣م ذىمرٞم٣م سمٔمٗمد زي٣مرة ؽمٛمقي٥م زمحقؿم٥م ايمُمٝمخ٥م ايمٔم٣مرهم٥م زم٣مهلل ؽمٙمْم٣مٞمف

اهلل ايمتقهمٝمـؼ ظمـ٣م  ، ٞمسـٟمل(3)وَمقفمد ايمزي٣مرة حمدد زمٝمقم آشمٛمكم ايمث٣مين َمـ ٞمجؿ طمبـ٣مء، ايمززمٝمدي

 ـــــــــــــــــ

َمــ اظمتـقاسمر زمـكم  (: أصـبح98زمـ أمحد ايمُمـ٣مؿمري دم أدوار ايمتـ٣مريخ احلّمــرَمل ) وم٣مل ايمسٝمد حمٚمد  (1)

زمـ زممم إود اخلزرصمـل ووهم٣مسمـف ؾمـٜمٝمًدا همٝمٜمـ٣م  إوؽم٣مط احلرضَمٝم٥م وصقل ايمِمح٣ميب ايٙمٝمؾ فمب٣مد

أو ومريًبـ٣م فمعم يد َم٣مٞمٔمل ايمزىم٣مة ايمذيـ رضزمقه اراواهتؿ فمعم رأؽمف ضمتك َم٣مت دم ومري٥م ايمٙمسؽ )ايمٗمري٥م( 

َمٛمٜم٣م، ودهمـ زمٟمفمعم ايبؾ اظمسَٚمك صمبؾ ايمٕمراب وهٛم٣مك زمحرضَمقت ايمُمـرومٝم٥م يٗمـ٣مم يمـف ضمٖمـؾ ؽمـٛمقي 

 إيمٝمف- )زي٣مرة( سمٗمرأ همٝمف َمٛم٣مومبف وهيتؿ ا٣م دم إىمثر طمْمب٣مء سمريؿ ايمذيـ يٛمسبقن

زمّمؿ  , زمـ يٚمـ٣مين ايمُززمٝمدي هل ايمٔم٣مرهم٥م زم٣مهلل ايمـٚمُمٜمقرة زم٣ميمِمالح وايمقٓي٥م ايمُمٝمخ٥م ؽمٙمْم٣مٞم٥م زمٛم٦م فمقم  (2)

، ىم٣مٞم٦م هل٣م سمٔمٙمؼ ىمبغم زم٣مإلَم٣مم فمبدايمرمحـ ايمسٗم٣مف وىمـ٣من يزورهـ٣م هـق وأوٓده َمــ زمٔمـده  , ايمزاي

زمــ حمٚمـد َمـقلم  زمــ فمٙمـقي ىمام أطمذ فمٛمٜم٣م اإلَمـ٣مم أمحـد، زمـ حمٚمد زم٣مفمب٣مد وىمذيمؽ ايمُمٝمخ َمٔمروف

 إضمـدى , زمٖمتح ايمٔمكم وإؽم٘م٣من ايمراء ,ىم٣مٞم٦م سمس٘مـ وم٣مرة ايمٔمر ، وىم٣مٞم٦م َمـ ص٣محلل زَم٣مهن٣م، ايمدويٙم٥م

 - ه843ومرى ضمرضَمقت وا٣م سمقهمٝم٦م ؽمٛم٥م 

َمقفمد ايمزي٣مرة يمٝمس حمِمقًرا فمعم ؾمٜمر َمٔمكم إٞمٚمـ٣م َُمـحدد زمٛمجؿ طمب٣مء همٗمط همٗمد يِم٣مدف ذيمؽ  ؾمٜمر   (3)

= 
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اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد  وصعم، اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم رضقان يٗمرزمٛم٣م إلم رزمٛم٣م وٞمبٝمٛم٣م وؽمٙمٖمٛم٣م ايمِم٣ميمح

 وآيمف وصحبف وايمت٣مزمٔمكم وَمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـ-

وَمـ٣م ، اهلل وؾمٜمقره ىمٙمٜم٣م طمغم وزمرىمـ٥م وأن أي٣مم، َمـ اظمٔمروف أَن اإلؽمالم هق ديـ ايمتٖم٣مؤل

وٓ ؿمغمة وٓ ه٣مَمـ٥م ٓ فمدوى )) : اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ومقيمف اهلل صعم ورد دم ضمدي٧م رؽمقل

(1)((وٓ صٖمر
دم ىمؾ ذيمؽ ايمٕمٛمٝم٥م وايم٘مٖم٣مي٥م، ويستح٤م دم آطمـر أرزمٔمـ٣مء َمــ ؾمـٜمر صـٖمر أن   

رة َمـرة َمــ ؽمـقرة ـيِمقم ايمُمخص أرزمع رىمٔم٣مت يٟميت دم ىمؾ رىمٔم٥م زمٔمد ايمٖم٣محت٥م زمسبٔم٥م فمُمـ

ر َمرة َمـ اإلطمالص، واظمٔمقذسمكم َمرة َمـرة وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ايمِمـالة ـايم٘مقشمر ومخس٥م فمُم

)ايمٙمٜمؿ ي٣م ؾمديد ايمٗمقى وي٣م ؾمديد اظمحـ٣مل، يـ٣م فمزيـز ذيمـ٦م  : ء ويٟميت اذا ايمدفم٣مءيدفمق زمام ؾم٣م

ؾ ي٣م َمتٖمّمؾ ي٣م َمٛمٔمؿ ي٣م َم٘مـرم  يمٔمزسمؽ مجٝمع طمٙمٗمؽ، أىمٖمٛمل فمـ مجٝمع طمٙمٗمؽ، ي٣م حمسـ ي٣م جمٚم 

أن ، وصمده وأزمٝمـف، ِّس  احلسـ وأطمٝمفـايمٙمٜمؿ زم، اهلل ٓ إيمف إٓ أٞم٦م زمرمحتؽ ي٣م أرضمؿ ايمرامحكم ي٣م

، اهلل وهق ايمسـٚمٝمع ايمٔمٙمـٝمؿ ٣م( همسٝم٘مٖمٝم٘مٜمؿـًالشمـي٣م ىم٣مدم )شم، ايمٝمقم وَم٣م ٞمزل همٝمفسم٘مٖمٝمٛمل ذ هذا 

اهلل فمـعم ؽمـٝمدٞم٣م  وصـعم، وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل ايمٔمقم ايمٔمٓمٝمؿ، اهلل وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ وضمسبٛم٣م

 حروؽم٣مً ـ٣م وَمـاهلل حمٖمقـًمـ همٝم٘مقن زمحقل واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم(، حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ

 ذيمؽ ايمٝمقم-َمـ ىمؾ زمالء ٞم٣مزل دم 

هذا ويمٙمؼمويح فمعم ايمٛمٖمس وظم٣م يمٛمٖمسؽ فمٙمٝمؽ َمـ ضمؼ هم٣ميمسٙمػ ايمِمـ٣ميمح رسمبـقا صمٙمسـ٥م 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .حمرم وومد يِم٣مدف نمغمه

 (-5425( زمرومؿ )5.2171رواه ايمبخ٣مري )  (1)
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ك ايمرهمٝمـػ زمسـٖمح ايبـؾ ايمٛمجـدي فم٣مَم٥م سمٔمٗمد فمٌم آطمر أرزمٔم٣مء َمـ صـٖمر زمٚمقومـع يسـٚمَ 

ره٣م ايمبـ٣مرز َمـٛمٜمؿ وأىمـػمهؿ زم٣ميمٛمقيدرة يٗمقم اذه ايٙمس٥م ايمس٣مدة آل ؾمٜم٣مب ايمديـ ويتِمـَد 

ػ إؽمـامع زمـبٔمض ويتبـ٣مدل احلـدي٧م وسمُمـٛمَ ، ىمت٤م ايمسٙمػويٗمرأ دم ايٙمس٥م زمٔمض ، ٣مؽمٛمً 

ويـدار ايمبخـقر واظمـ٣مء ، وسمتخٙمؾ ايٙمس٥م أيًّم٣م زمٔمض ايمٗمِمص ايمؼمهمٝمٜمٝمـ٥م، ومِم٣مئد ايمسٙمػ

وسمستٚمر إلم أن حيكم ووم٦م أداء صالة اظمٕمرب همٝمِمـٙمقن، وزمٔمـد أداء ، وايمٗمٜمقة أشمٛم٣مء ايٙمس٥م

اهلل شمـؿ  ويـدفمقن، ِمـدرايمِمالة وايمراسمب٥م يرسمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م اخلت٣مَمٝمـ٥م يمٙمجٙمسـ٥م ايمُمـخص اظمت

رف احل٣مرضون ويذهبقن إلم اظمقاومع ايمتل سمٔمٗمد ا٣م صمٙمس٥م اظمداد سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م، وصمٙمسـ٥م ـيٛمِم

ىمام سمٔمٗمد أيّم٣م صمٙمس٥م أطمرى زمٔمد  ؽمبؼ- اظمَِداد هذه َمتبٔم٥م دم ايمبٙمد فم٣مَم٥م فمعم ضمس٤م فم٣مدة َمـ

ايمديـ( زمح٣مهمـ٥م ايمسـقق يتِمـدر هـذه  حمٝمل آل صالة ايمٔمٌم دم ؽمٖمح ايبؾ اظمسٚمك )نم٣مر

زمــ فمٝمـدروس وأطمٝمـف احلبٝمـ٤م  اهلل زمـ فمٙمقي( ذري٥م احلبٝم٤م فمبد يٙمس٥م أضمد ايمس٣مدة )آلا

، ّس َمــ ىمـالم ايمسـٙمػ وايمٛمُمـ٣مئدـ٣مع َم٣م سمٝمـفمعم ؽمٚم فمٚمر آل ايمٔمٝمدروس وحتتقي ايٙمس٥م

وسمسـتٚمر إلم ومبٝمـؾ اظمٕمـرب شمـؿ ، ويتب٣مدل احلـدي٧م ويـدار همٝمٜمـ٣م ايمبخـقر واظمـ٣مء وايمٗمٜمـقة

ظمتٖمؼ فمٙمٝمٜمـ٣م يمٙمٗمٝمـ٣مم زمجٙمسـ٥م اظمـداد يمٙمؼمهمٝمـف وايمراضمـ٥م ٌمهمقن إلم ايمبٝمقت وإلم اظمقاومع اـيٛم

مماح سمسٙمٝم٥م يمٙمخقاؿمر ىمام فمٜمدوا ذيمـؽ نــ ؽمـبؼ َمــ ـويٗمّمقن سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م دم أهمراح واٞم

واذا ٞمرصمق ، اهلل سمٔم٣ملم اهلل فمٙمٝمٜمؿ وٞمٖمٔمٛم٣م اؿ دٞمٝم٣م وأطمرى إن ؾم٣مء أزم٣مء وإصمداد رضقان

اهلل  اهلل وٞمٔمؿ ايمقىمٝمـؾ وصـعم بٛم٣موضمس، أفمْمٝمٛم٣م اظمٛم٣مؽمب٥م ضمٗمٜم٣م ضمس٤م َمٖمٜمقَمٛم٣م أن ٞم٘مقن ومد

 فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ-
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اهلل  دم هذا ايمُمٜمر ايمٖمّمٝمؾ ايمذي سممَمف وسمٔمَٓمؿ زمٚمٝمالد احلبٝم٤م إفمٓمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم

ا ٣م وختٙمٝمـًد ـ٣م وسمٔمٓمٝمٚمً ـوايمذي همَّمٙمف ايم٘مثغم فمعم نمغمه َمـ أؾمٜمر ايمسٛم٥م سم٘مريٚمً ، فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 يمده فمٙمٝمف ايمِمالة وايمسالم-يمذىمرى َمق

سمٔمٗمد دم هذا ايمُمٜمر اظمح٣مهمؾ ايم٘مبغمة واظمج٣ميمس ايم٘مثـغمة طمـالل أيـ٣مم ويمٝمـ٣مرم هـذا ايمُمـٜمر 

همٚمـ أول يقم همٝمف ختٙمد سمٙمؽ ايمذىمرى زمٗمراءة ومِم٥م اظمقيمد اظمُمتٚمٙم٥م فمعم ؽمـغمة احلبٝمـ٤م ، اظمب٣مرك

ٝمـف ايمِمـالة اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وايمتل حت٘مل وسمذىمر ايم٘مثغم َمــ ؾمـامئٙمف وَمٔمجزاسمـف فمٙم صعم

همتٗمرأ أٞمـقاع ىمثـغمة َمــ اظمقايمـد ايمتـل ، وايمسالم وَم٣م يتٔمٙمؼ زمممح ىم٣مَمؾ سم٣مم فمـ ذاسمف ايممميٖم٥م

 أيمٖمٜم٣م ىمثغم َمـ إئٚم٥م دم اظمس٣مصمد وايمبٝمقت وايمزواي٣م ونمغمه٣م-

ر َمــ رزمٝمـع إول يمٗمـراءة ومِمـ٥م اظمقيمـد ايمٛمبـقي ـوئمٗمد اصمتامع دم فمٌم يقم احل٣مدي فمُم

ة ايمٔمٓمٝمٚم٥م زمٚمسجد )ؾم٘مره( زمح٣مهمـ٥م اظمسـٚمر زمـ٣مخلٙمٝمػ ايممميػ زمٚمٛم٣مؽمب٥م هذه ايمذىمرى ايمٔمْمر

زمٔمد صالة ايمٔمٌم يبدأ جتٚمع ايمٛم٣مس زم٣مظمسجد اظمذىمقر شمـؿ سمبـدأ ايمٗمـراءة زمٔمـد ذيمـؽ زمؼمسمٝمـ٤م 

ايمٖم٣محت٥م َمـ ومبؾ أضمد أفمٝم٣من ايمس٣مدة َمـ آل أيب فمٙمقي ايمسـ٣مىمٛمكم زمح٣مهمـ٥م اخلٙمٝمـػ زم١مؾمـ٣مرة َمــ 

ويٗمـرأ ، ي٥م آل زمٙمحـ٣مج زم٣مهمّمـؾاظمتِمدر، ويتِمدر اظمجٙمس ويٗمقم زم٣ميمٗمراءة إىمػم ؽمٛم٣ًم َمـ ذر

وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ومراءة ومِم٥م اظمقيمد يٛمُمد اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل أزمٝم٣مسم٣م ، َمقيمد اإلَم٣مم صمٔمٖمر ايمػمزٞمجل

 : َمـ ومِمٝمدة اإلَم٣مم احلداد ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م

ـــــل ـــــؼ حتٝمت ـــــغمان ايمٔمٗمٝم ـــــ٦م ي  زمٔمث

 

ـــ٦ِم  ** ـــكم َهَب ـــب٣م ضم ـــح ايمِم ـــ٣م ري  وأودفمتٜم

 ٟمىمٚمٙمٜم٣م زمؾ يبدأ َمـ ومقيمف: ( زمٝمًت٣م، وٓ سمٛمُمد زم242وهذه ايمٗمِمٝمدة سمزيد فمـ )  

َمــــرَ  وومــــد مجــــع  ٕا ارَ   ىمٙمــــف وٕا

 

ـــــِؼ  ** ـــــقث يمٙمخٙم ـــــد اظمبٔم ـــــ٥مِ  حمٚم  رمح
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ويدار ايمبخقر فمٛمد آزمتداء ىمام يدار اظم٣مء وايمٗمٜمقة طمـالل ايٙمسـ٥م، وزمٔمـد ايمٛمُمـٝمد ُيرسم ـ٤م 

اهلل سمٔمـ٣ملم  وسمٗمـرأ ايمٖم٣محتـ٥م ويـدفمقن، فمٙمقي ايمسـ٣مزمؼ ذىمـره ايمٖم٣محت٥م أضمد أفمٝم٣من ايمس٣مدة آل أيب

 ايٚمع- فويٛمٌم

همٝمبـدأ ، ٣مع ىمبـغم دم َمسـجد آل أيب فمٙمـقيـر َمـ ايمُمٜمر ئمٗمـد اصمتٚمــودم يمٝمٙم٥م ايمث٣مين فمُم

ايمتجٚمع زم٣مظمسجد اظمذىمقر َمـ ومبٝمـؾ اظمٕمـرب همـ١مذا ضمـ٣من دطمـقل وومـ٦م صـالة اظمٕمـرب أدوا 

شمؿ سمبدأ سمالوة ايمٗمرآن زم٣ميمتٛم٣موب َمٗمـرأ زمٔمـد َمٗمـرأ َمــ ومبـؾ اظمقصمـقديـ دم ، ايمٖمريّم٥م وراسمبتٜم٣م

ؾ يمٝمٙم٥م َمـ َمس٣مء ىمؾ يقم واظمٔمروهمـ٥م سمٙمـؽ ايمْمريٗمـ٥م )زمـ٣محلزب( ايمـذي رسمبـف احلٙمٗم٥م اظمٔمت٣مدة ىم

 (1)-زمـ همّمؾ زم٣مهمّمؾ ايمُمٝمخ ؽم٣ممل

شمـؿ يرسمـ٤م إَمـ٣مم ، همٝمِمٙمقن صالة ايمٔمُم٣مء و ايمبٔمديـ٥م، ويستٚمر احلزب إلم ووم٦م صالة ايمٔمُم٣مء

 ٝمًم ويستٚمر دم  د ومِمـ٥م اظمقيمـد، وٓـاظمسجد ايمٖم٣محت٥م ويممع دم ومراءة ومِم٥م اظمقيمد ظم٠ميمٖمف احلريٖم

وٓ يٗم٣مم دم حمـؾ ايمٗمٝمـ٣مم اظمٔمتـ٣مد ايمـذي يٗمـقم ايمٛمـ٣مس همٝمـف دم ، يتخٙمؾ ذيمؽ اظمقيمد ؾمٝمئ٣م َمـ اظمقاطمذ

٣م َمـ اخلالف ايمقاومع زمـكم وذيمؽ سمٗمٝمدا زم٣ميمٗمقافمد اظمتبٔم٥م دم هذا اظمسجد وطمروصًم ، إَم٣مىمـ إطمرى

ىم٣ميمٔمـ٣مدة  وخيتؿ اظمقيمد زم٣ميمٖمقاسمح ومجع ايمدفم٣مء وزمٔمد ذيمـؽ سمبـدأ ايمتٜم٣ميمٝمـؾ، ايمٔمٙمامء دم هذا اظمقضقع

رف َمــ ؾمـ٣مء وه٘مـذا سمسـتٚمر ـويٛمِمـ، ويبٗمك َمـ أراد احلّمقر واظمُم٣مرىم٥م دم ايمتٜم٣ميمٝمؾ وايمقهبـ٥م

رع اظمٔمٙمـؿ ـوزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ذيمـؽ يُمـ، ايمتٜم٣ميمٝمؾ ضمتك سمٛمتٜمل ايمقهب٥م اظمٔمدة َمـ ومبؾ أهؾ ايمتٜم٣ميمٝمؾ

 اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويٛمٌمف احل٣مرضون- زم٣منمري٤م دم ايمذىمر وخيتتٚمف زم٣ميمٖمقاسمح شمؿ آزمتٜم٣مل إلم

دم همجر يقم ايمث٣مين فممم َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف سمٔمٗمد زمٔمد صالة ايمِمبح فمدة صمٙمس٣مت يمٗمـراءة و

 ـــــــــــــــــ

 ؽمٝمٟميت سمقضٝمح فمـ احلزب اظمذىمقر دم آطمر هذا ايم٘مت٣مب- (1)
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ىمٚمسجد ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّمـ٣مر يٗمـرأ َمقيمـد ذف إٞمـ٣مم يٗمـقم ، اظمقيمد دم زمٔمض اظمس٣مصمد

ىمام يٗمرأ َمقيمد ، زمٗمراءة اظمقيمد اظمُم٣ميخ اظمُمٜمقرون زم٣مظمٔم٣مظم٥م آل زم٣مضمرَمل يتٗمدَمٜمؿ احل٣مدي َمٛمٜمؿ

ويٗمـرأ اظمقيمـد همٝمـف ، أمحد ازمـ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمـدم زمح٣مهمـ٥م ايمسـحٝمؾ ذف إٞم٣مم زمٚمسجد ايمُمٜمٝمد

ىمام يٗمرأ َمقيمـد ايمـديبٔمل ، زم٣منمري٤م( يتٗمدَمٜمؿ احل٣مدي َمٛمٜمؿ اظمُم٣ميخ اظمٔمروهمقن زم٣مظمٔم٣مظم٥م )آل

 زمـ فمبدايمرمحـ َمقلم فمٝمديد زمح٣مهم٥م ايمٛمقيدرة- زمٚمسجد احلبٝم٤م ؾمٝمخ

ٖمـ٣مء زمٚمـٝمالد احلبٝمـ٤م وه٘مذا سمٗمرأ ومِم٥م اظمقيمد دم ايم٘مثغم َمـ اظمسـ٣مصمد زمٟمضمٝمـ٣مء اظمديٛمـ٥م اضمت

وئمتػم ذيمؽ ايمٝمـقم يـقم فمٝمـد ىمبـغم ئمٓمٚمـف ، اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ إفمٓمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم

ايٚمٝمع وحيتٖمٙمقن زمف دم زمٝمقهتؿ ويٗمرؤون همٝمف ومِمص اظمقيمد ايمتل يـذىمر همٝمٜمـ٣م ؾمـامئٙمف وىم٣مَمـؾ 

ْمـ٥م د واظمدائح وهؿ دم ازمتٜم٣مج وهمرضم٥م ونمبيويرددون ايمٛمُم٣م، صٖم٣مسمف صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 زمذيمؽ ايمٝمقم ايمٔمٓمٝمؿ-

ر ـدم ايمٝمقم ايمثـ٣مين فمُمـ (1)زمـ ضمسـ ايمٔمْم٣مس ٔمرج فمعم زي٣مرة اظمُمٜمد يمٙمحبٝم٤م فمقمـ٣م ٞمـىمٚم

 َمـ رزمٝمع إول حيرضه٣م مجع ىمبغم َمـ أه٣مرم ضمرضَمقت ونمغمه٣م-

همٝمسـ٣مهؿ َمـداح احلبٝمـ٤م ، وسمستٚمر ايٙمس٣مت وآضمتٖمـ٣مٓت اخل٣مصـ٥م وايمٔم٣مَمـ٥م زمتٙمـؽ اظمٛم٣مؽمـب٥م

 ـــــــــــــــــ

ويمد زمحرضَمقت وىم٣من ، زمـ فمبدايمرمحـ ايمٔمْم٣مس زمـ فمٚمر زمـ احلسكم زمـ احلسـ فمقم هق ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد (1)

  : يمف فمدة َم٠ميمٖم٣مت أؾمٜمره٣م، همٗمٝمًٜم٣م صقهمًٝم٣م ؾم٣مفمًرا وٞم٣مشمًرا

 اهلل إفمٓمؿ- زم٣مؽمؿ اظمٕمٛمؿ وزمٕمٝم٥م اظمٜمتؿ طمالص٥م  ,2                        اهلٛمٝم٥م- ايمٔمْمٝم٥م ,1

 اظمسٚمك )ومالئـد احلس٣من(-ديقان ؾمٔمره  ,4 طمغم ايمبمم- اظمختٌم دم ؽمغمة ,3

ـ ايمٔمْم٣مس ؽمامه )ايمٗمرؿم٣مس(-سمقدم رمحف اهلل ؽمٛم٥م  ذح يمراسم٤م صمده فمٚمر ,5 ـ فمبدايمرمح  - ه1172زم
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اهلل زمـ٣ميمقفمظ وايمتـذىمغم  ىمام يٗمقم رصمـ٣مل ايمـدفمقة إلم، ٣مئدهؿ ايمبٙمٝمٕم٥ماهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ زمٗمِم صعم

إسمب٣مفم٣م واومتداء زمٚمـ ؽمبٗمٜمؿ َمـ آزم٣مئٜمؿ وأصمدادهؿ اظمتٔمٙمٗمكم واظمرسمبْمكم زمٚمٔمٙمٚمٜمؿ ووم٣مئـدهؿ ضمبٝمـ٤م 

  اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وفمعم آيمف وصحبف أمجٔمكم- ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم، وؽمٝمد اظمرؽمٙمكم، رب ايمٔم٣مظمكم

زمــ أيب  ذا  ايمُمٜمر ايمٖمّمٝمؾ يٗمرأ اظمقيمد زمزاوي٥م ايمُمٝمخ فمـقمودم زمداي٥م ايمٛمِمػ إطمغم َمـ ه

ًٓ ـاخلٚمٝمس زمكم ايمٓمٜمر وايمٔمِم زم٘مر ايمس٘مران دم أضمد يقَمل آشمٛمكم أو  فمـ اظمدرس ايمـذي ر زمد

 يٗم٣مم دم ايمٝمقَمكم اظمذىمقريـ-

ًٓ ـزمـ حمٚمد احلبُم ٣م يٗمرأ زمٚمسجد ) ور( زمح٣مهم٥م ايمٛمقيدرة َمقيمد احلبٝم٤م فمقمـىمٚم  ل زمـد

حرضه ـويـ، زمـ ؾمٜم٣مب ايمـديـا اهلل زمـ فمبد فم٣مدة احلبٝم٤م فمٙمقي فمـ َمقيمد ايمديبٔمل ضمس٤م

أىمثر ن٣م هق َمٔمت٣مد دم صمٙمس٥م اظمقيمد اظمـذىمقر ايمتـل سمٗمـ٣مم  نمٖمغمةٌ  َمٔمٓمؿ إفمٝم٣من زم٣ميمبٙمد ومجقعٌ 

 يمٝمٙم٥م ايمثالشم٣مء َمـ ىمؾ أؽمبقع-

ودم إؽمبقع إطمغم َمـ ايمُمٜمر ايمذي ٞمحـ زمِمدده يٛم٣مدي اظمٛم٣مدي دم َمسجد ايـ٣مَمع زمٔمـد 

 : وم٣مَم٥م اظمقيمد دم ىمؾ َمـ اظمقاومع أسمٝم٥مصالة ايٚمٔم٥م زم١م

دم صب٣مح يقم إضمد أول ايمممق َمقيمد )زم٣محلد( َمقضـع وصمـقد وَمـٝمالد ؽمـٝمدي احلبٝمـ٤م 

زمـ فمٙمقي احلداد واظمٔمروف ذيمؽ اظم٘م٣من )زم٣ميمُسَبغم( وومــد حتـقل اظمقيمـد دم ايمسـٛمقات  فمبداهلل

شمؿ اٞمتـٗمؾ إلم َمسجد ، تاظمٗم٣مم يمإلَم٣مم فمبداهلل زمـ فمٙمقي احلداد زمح٣موي اخلغما إطمغمة إلم دار

 زم٣محلـ٣موي- ايمٖمتح

زمـ  ودم َمس٣مء يقم إضمد زمكم ايمٔمُم٣مءيـ يٗم٣مم دم ايمؼمزم٥م فمٛمد رضيح ؽمٝمدي ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم حمٚمد

وَمقيمـد ، قيمد زمٚمسـجد إوازمـكم زم٣ميمٛمقيـدرةـٙم٥م َمــىمام يٗمـ٣مم دم ٞمٖمـس ايمٙمٝمـ، فمقم زم٣مفمٙمقي َمقيمد

 زمٚمسجد اإلَم٣مم ايمس٘مران زم٣مظمجػ-
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 زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس زم٣ميمؼمزم٥م- اهلل رق َمقيمد زمٗمب٥م احلبٝم٤م فمبدـُمودم صب٣مح يقم آشمٛمكم أول ايم

 زمـ همّمؾ زم٣مهمّمؾ زم٣مخلٙمٝمػ- ودم صب٣مح يقم ايمثالشم٣مء أول ايمممق َمقيمد زمزاوي٥م ايمُمٝمخ ؽم٣ممل

ر هذه اظمقايمد ـوحتّم، ودم صب٣مح يقم إرزمٔم٣مء زمٔمد صالة ايمِمبح أول ايمقوم٦م َمقيمد دم رزم٣مط سمريؿ

ر سمٙمؽ اظمج٣مَمٝمع حلّمقر َمقيمد ايمرزم٣مط يمسامع ؾمـامئؾ ايمرؽمـقل مجقع نمٖمغمة َمـ ايمٛم٣مس وسمتزايد وسمت٘م٣مشم

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وؽمامع ايمقفمظ وايمتذىمغم، همتحتُمــد سمٙمـؽ ايٚمـقع  إفمٓمؿ ضمبٝمبٛم٣م حمٚمد صعم

وسمزدضمؿ ومتتٙمئ اؿ اظمقاومع دم ايمرزم٣مط وإَم٣مىمـ اظمج٣مورة وَمـ زمٝمٛمٜم٣م َمسجد زم٣مزمْمٝمٛم٥م وايمُمقارع ايمتـل 

د ايمقاهمدون َمـ ىمؾ َم٘م٣من: حلّمقر ذيمؽ اظمُمٜمد ايمٔمٓمـٝمؿ ايمـذي زمج٣مٞم٤م ايمرزم٣مط َمـ ىمؾ ايٜم٣مت ويٖم

اهلل ايمسـٙمػ ايمِمـ٣ميمح  ئمتػم َمـ أىمػم اظمح٣مهمؾ ايمتل سمُمٜمده٣م َمديٛم٥م سمريؿ زمٚمٛم٣مؽمب٥م َمقيمد ايمرزم٣مط صمـزى

ـ طمٙمٖمٜمؿ فمعم ومٝم٣مَمٜمؿ  طمغم ايزاء فمعم سمرسمٝمبٜمؿ هلذه ايمؼماسمٝم٤م وايمٔم٣مدات احلسٛم٥م ايٚمٝمٙم٥م، وصمزى اهلل َم

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ، ودم ؽمبٝمؾ  ٕداء رؽم٣ميم٥م احلبٝم٤م اظمِمْمٖمك صعم زم٣ميمقاصم٤م فمعم ايمقصمف اظمْمٙمقب

اهلل سمٔم٣ملم  اهلل ؽم٣مئريـ فمعم هن٨م َمـ سمٗمدم َمـ أزم٣مء ايم٘مرام رضقان ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمٔمٙمؿ وايمتٔمٙمٝمؿ وايمدفمقة إلم

ون٣م حيسـ اإلؾم٣مرة إيمٝمف أٞمف يمٝمٙم٥م َمقيمـد ايمرزمـ٣مط يٗمـ٣مم َمْمٙمـع ؽمـٛمقي يمٙمٔمبـ٥م ، فمٙمٝمٜمؿ وٞمٖمٔمٛم٣م اؿ آَمكم

 يُم٣مرك همٝمف فمدد َمـ ايمُمٔمراء ايمُمٔمبٝمكم َمـ سمريؿ وطم٣مرصمٜم٣م-ايمُمقزم٣مين 

ويستٗمبؾ ايمرزم٣مُط ايمٔمديد َمـ ايمْمٙمب٥م ايمقاهمديـ َمـ إٞمدوٞمٝمسٝم٣م وذق أهمريٗمٝم٣م ونمـغمهؿ، إلم 

صم٣مٞم٤م ايمْمٙمب٥م اظمٗمٝمٚمكم زمؼميؿ وضقاضمٝمٜم٣م، فمعم أن ايمرزم٣مط ومد أنمٙمؼ دم همـؼمة احل٘مـؿ ايمُمـٝمقفمل 

 د اهمتت٣مضمف زمٔمد ايمقضمدة ايمٝمٚمٛمٝم٥م اظمب٣مرىم٥م-يمٙمٝمٚمـ ايٛمقيب، ويم٘مـ زمٖمّمؾ اهلل وَمٛمف وىمرَمف أفمٝم
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وم٣مل َمـرة يمتالَمٝمـذه يمٝمٙمـ٥م َمقيمـد ايمرزمـ٣مط  (1)زمـ ه٣مدي ايمسٗم٣مف ون٣م زمٙمٕمٛم٣م أن احلبٝم٤م حمٚمد

)اذهبـقا  : همٙمـؿ جيبـف أضمـد همٗمـ٣مل هلـؿ ـ َمٛم٘مؿ ؽمٝمذه٤م حلّمـقر َمقيمـد ايمرزمـ٣مط َمَ  : زمؼميؿ

 غمه(-هم١مٞمف سمٛمٖمتح يمف طمزائـ َمـ ايمٔمرش ٓ سمٛمٖمتح يمٕم: واضمرضوا َمقيمد رزم٣مط سمريؿ

 زمـ حمٚمد احلبًم دم ايمرزم٣مط- وزمٔمد صالة ايمٓمٜمر يٗمرأ َمقيمد احلبٝم٤م فمقم

 زمـ ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس زم٣ميمسحٝمؾ- وفمٌم يقم إرزمٔم٣مء َمقيمد زمٚمسجد احلبٝم٤م فمبداهلل

 زمـ حمٚمد ايمسٗم٣مف زم٣ميمسقق- وفمٌم يقم ايٚمٔم٥م َمقيمد زمٚمسجد ايمُمٝمخ فمبدايمرمحـ

ع اظمٔمروف زم٣ميمس٣مومٝم٥م اظمٛمسـقب ودم آطمر مخٝمس َمـ ايمُمٜمر سمٔمٗمد صمٙمس٥م اظمقيمد زمسٝمئقن زم٣مظمقوم

٣مة )أٞمٝمسف( ويٗمرأ اظمقيمد زمٔمد صـالة اظمٕمـرب ـزمـ حمٚمد احلبًم زمٗمرب زمئره اظمسٚمَ  يمٙمحبٝم٤م فمقم

ٜمل ـر ويٛمتــودم همِمؾ ايمُمت٣مء يبدأ زمٔمد صالة ايمٔمِم، ويٛمتٜمل زمِمالة ايمٔمُم٣مء دم ووم٦م ايمِمٝمػ

 وحيرضه مجقع نمٖمغمة َمـ َمدن وومرى ايمقادي اظمٝمٚمقن-، زمِمالة اظمٕمرب

سمٝمّس يمٛم٣م حتريره يمتٙمؽ آضمتٖم٣مٓت ايم٘مبغمة ايمتـل سمّمـؿ إيمـقف اظم٠ميمٖمـ٥م َمــ أَمـ٥م هذا َم٣م 

اهلل سمٔم٣ملم ايمٛمٖمـع ايمتـ٣مم، زمػمىمـ٥م  وزمحؼ سمٙمؽ ايٚمقع ٞمسٟمل، ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمسالم

 وآيمـف ايم٘مرام-، ؽمٝمد إٞم٣مم

ضمّمقر َمٔمٓمؿ هذه وأهؾ سمريؿ ضمريِمقن فمعم ، دم هذا ايمُمٜمر ايم٘مريؿ ىمثغم َمـ اظمٛم٣مؽمب٣مت

 : همٚمـ َمٛم٣مؽمب٣مت هذا ايمُمٜمر طم٣مرج َمديٛم٥م سمريؿ، اظمٛم٣مؽمب٣مت وهلؿ ٞمٝم٣مت ص٣محل٥م

 ـــــــــــــــــ

دور زم٣مرز دم ٞممم ايمٔمٙمؿ  زمـ ه٣مدي ايمسٗم٣مف أضمد فمٙمامء َمديٛم٥م ؽمٝمئقن ىم٣من يمف هق ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد حمٚمد  (1)

  - ه1382 وسمقدم ؽمٛم٥م  ه1291اهلل ويمد ؽمٛم٥م  وايمدفمقة إلم
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   (1) 

مم َمــ ـزمتـ٣مريخ ايمسـ٣مزمع فمـ (2)زمـ ؿم٣مهر زمٚمسٝمٙم٥م ؾمٝمخ زمـ ضمسكم ُئمٗمد ضمقل احلبٝم٤م فمبداهلل

همِمؾ ايمُمت٣مء َمـ٣م زمـكم ايمٓمٜمـر ودم ، زمٔمد صالة ايمِمبح أول اإلذاق دم همِمؾ ايمِمٝمػ، هذا ايمُمٜمر

اهلل( وايمتسـبٝمح  اهلل يـ٣م )يـ٣م : ّس َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وَمـ إذىم٣مر َمثـؾـوايمٔمٌم، ويٗمرأ همٝمٜم٣م َم٣م سمٝم

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ، شمؿ يقه٤م ذيمؽ اظمٔمٙمؿ إلم روح صـ٣مضم٤م احلـقل،  وايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم

وَمــ ، زمـ ؿم٣مهر زمـ ضمسكم اهللأرضمؿ ايمرامحكم يمٙمحبٝم٤م فمبد ي٣م : زمٛمُمٝمدة وزمٔمد ايمقهب٥م يٛمُمد اظمٔمٙمؿ

شمـؿ  (3)وهل َمـ مجع ايمٔمالَم٥م إؽمت٣مذ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ، ٚم٥م اخل٣مص٥م زمِم٣مضم٤م احلقلـشمؿ سمٗمرأ ايمؼمصم

وزمٔمـد ، اهلل يمٝمذىم ر ايمٛمـ٣مَس  زمٔمد ذيمؽ يُمغم اظمتِمدر دم اظمجٙمس فمعم أضمد رصم٣مل ايمٔمٙمؿ وايمدفمقة إلم

 ـــــــــــــــــ

، أطمذ فمـ فمٙمامء  ه1191 زمـ ؿم٣مهر، ويمد دم ذي احلج٥م ؽمٛم٥م اهلل زمـ ضمسكم هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد فمبد   (1)

ٞمتٝمج٥م يمٙمٖمقىض ايمسٝم٣مؽمٝم٥م   ه1228ضمرضَمقت شمؿ رضمؾ إلم احلج٣مز دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، طمرج َمـ سمريؿ ؽمٛم٥م 

 ٣مسمف:واحل٣مىمؿ ايمٓم٣ممل ايمذي ىم٣من حي٘مٚمٜم٣م ودفم٣م ظمح٣مرزمتف وحم٣مرزم٥م ايمبٕمل وايمٖمس٣مد، وَمـ أهؿ َم٠ميمٖم

  ديقان ؾمٔمر-    ,3هدي٥م ايمِمديؼ-   ,2( رؽم٣ميم٥م فمٙمٚمٝم٥م-23ىمت٣مب اظمجٚمقع ايمذي حيتقي فمعم ) ,1

 -  ه1272 سمقدم زم٣مظمسٝمٙم٥م يمٝمٙم٥م اخلٚمٝمس ايمس٣مزمع فممم َمـ رزمٝمع ايمث٣مين ؽمٛم٥م

ؽُمٚمٝم٦م َمسٝمٙم٥م ؾمٝمخ ٞمسب٥م يمٙمسٝمد ؾمٝمخ زمـ أمحد زمـ حيٝمك، سمٗمع َمسٝمٙم٥م ؾمٝمخ صمٛمقب ايمٕمرف وهل إضمدى   (2)

 مخس٥م أَمٝم٣مل ه٣مؾمٚمٝم٥م- فمٛمٜم٣م زمٛمحقضقاضمل سمريؿ سمبٔمد 

ىم٣من وزيًرا يمٙمسٙمْم٣من صمٔمٖمر زمـ ، إؽمت٣مذ حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ َمـ أفمالم ايمٖم٘مر وايمسٝم٣مؽم٥م دم ضمرضَمقت  (3)

، وهق رئٝمس ايمتحرير يريدة )ضمرضَمقت( وىم٣من َمـ أؽم٣مسمذة مجٔمٝم٥م إطمقة واظمٔم٣موٞم٥م زمؼميؿ، َمٛمِمقر

سمٗمَٙم٤م دم إفمامل اظمدرؽمٝم٥م زمٖمٙمٝمٚمب٣من--( ، ٣مشمرٌ وم٣مل دم وصٖمف ايمسٝمد فمبدايمرمحـ زمـ فمبٝمداهلل: )ذىمٌل ٞم٣مـمٌؿ ٞم

 (-825إدام ايمٗمقت )
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ح٥م يبتٜمـؾ ـت٣مَمٝمـ٥م وزمٔمد ومراءة ايمٖم٣مسمحـ٥م اخلـآٞمتٜم٣مء َمـ ايمتذىمغم وايمقفمظ يرسم٤م ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم ايمٖم٣مسم

وإذا ىم٣من ايمقوم٦م ايمذي اٞمتٜم٦م همٝمف صمٙمس٥م احلـقل صـ٣مدف ، ٛمٌمف احل٣مرضونـاهلل زم٣ميمدفم٣مء وي إلم

   -ر يِمٙمقن ايمٖمريّم٥م دم اظمسجدـة ايمٔمِمووم٦م صال

 
 جلفة اجلـوبقة لؾؿؼربة اليت بداخؾفا احليقب عيداهلل بن حسني بن راهرا

(1) 

همتبـدأ ، ًم زمٚمديٛم٥م ؽمٝمئقنـزمـ حمٚمد احلب شمؿ ٞمٟميت إلم اظمراؽمٝمؿ ايمتل يتؿ ا٣م ضمقل احلبٝم٤م فمقم

 ـــــــــــــــــ

وٞمُمٟم ا٣م حت٦م رفم٣مي٥م وايمدسمـف   ه1259ويمد زمبٙمدة ومسؿ ؽمٛم٥م ، زمـ حمٚمد احلبًم ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد فمقم هق  (1)

وومد اٞمتٗمؾ ، وىم٣مٞم٦م فمعم صم٣مٞم٤م ىمبغم َمـ ايمٔمٙمؿ وايمتٗمقى، وىم٣من وايمده َمٖمتل يمٙمُم٣مهمٔمٝم٥م دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م

، زمـ ؿم٣مهر اهلل زمـ ضمسكم زمٟمَمر َمـ وايمده زمٔمد اؽمتُم٣مرة ؾمٝمخف اإلَم٣مم فمبد  ه1271ؽمٛم٥م إلم ؽمٝمئقن 

إلم ضمرضَمقت، ودم  رضمؾ يمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ زم٣محلج٣مز وَم٘م٧م زم٣محلج٣مز فم٣مَمكم شمؿ فم٣مد  ه1276 ؽمٛم٥م ودم

( 1): وأؾمٜمر َم٠ميمٖم٣مسمـف، وزمٛمك إلم صمقاره رزم٣مؿمف ايمٔمٙمٚمل، زمٛمك َمسجده اظمسٚمك زم٣ميمري٣مض  ه1295ؽمٛم٥م 

واؽمتٚمر ايمسٝمد ( ايمٖمتقضم٣مت اإلهلٝم٥م دم ايمِمالة فمعم طمغم ايمػمي٥م-  3ديقان ؾمٔمر ىمبغم- )( 2ؽمٚمط ايمدرر- )

 - ه1333رزمٝمع ايمث٣مين ؽمٛم٥م  22اهلل زمٚمديٛم٥م ؽمٝمئقن دم  فمقم احلبًم دم ٞممم ايمٔمٙمؿ إلم أن سمقهم٣مه
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ر ـسمالوة ايمٗمرآن َمـ ايمٔم٣مذ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع ايمث٣مين دم ومب٥م احلبٝم٤م فمقم َم٣م زمكم وومتل ايمٓمٜمـر وايمٔمِمـ

ة شمؿ سمستٟمٞمػ ايٙمس٥م زم٣ميمٗمب٥م زمكم ايمٔمُم٣مءيـ زمتالو، ٌم زمٚمسجد ايمري٣مضـتٜمل زمٟمداء صالة ايمٔمـوسمٛم

، ٣مل وم٣مهلـ٣م َمدحيـ٥م دم احلبٝمـ٤م فمـقمـَٚمــايمٗمرآن وختتؿ ايٙمس٥م زم١مٞمُم٣مد ومِمٝمدة يمٙمُمٝمخ زم٘مـران زم٣مصم

وزمٔمـد ذيمـؽ يقهـ٤م اظمٔمٙمـؿ ، وه٘مذا دم ىمؾ يمٝمٙم٥م ختتؿ ايٙمس٥م زم٣ميمٛمُمٝمدة يمٙمُمٝمخ زم٘مران أو نمـغمه

شمؿ يرسم٤م ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم ايمٖم٣محت٥م، وزمٔمـد ومراءهتـ٣م يٗمـػ فمٛمـد ، شمقاب ايمٗمراءة إلم روح احلبٝم٤م فمقم

ل ونمـغمهؿ ويٛمُمـدون ـايمٗمب٥م دم ايٜم٥م ايمُماميمٝم٥م ويٗمقم َمٔمف ايمبٔمض َمـ ايمسـ٣مدة آل احلبُمـ زمقازم٥م

وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ، اهلل يمٛم٣م زم٣ميمٗمبـقل( ويرضزمقن ايمدهمقف أشمٛم٣مء اظم٠مطمـذ اهللُ ي٣م )ايمٙمـفُ  : اظم٠مطمذ

وه٘مـذا سمسـتٚمر هـذه ايٙمسـ٣مت زم٣ميمٗمبـ٥م ، ن رهمقـذيمؽ ي٠مذن يمِمالة ايمٔمُم٣مء وزمٔمد ايمِمالة يٛمِم

 .ّم٣مف هل٣م صمٙمس٥م ومبٝمؾ ايمٖمجر وسمٛمتٜمل زمِمالة ايمِمبح دم َمسجد ايمري٣مضاظمذىمقرة وسم

 
 صورة ؼية احليقب عؾي بن حمؿد احليشي بسقىون

ويتقاهمد ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس إلم َمديٛم٥م ؽمـٝمئقن ويٚم٘مثـقن اـ٣م فمـدة أيـ٣مم يمٕمـرض ضمّمـقر 

ايٙمس٣مت زم٣ميمٗمب٥م وضمّمقر صمٙمس٥م احلقل، وطمالل إوم٣مَمتٜمؿ زمسٝمئقن يتب٣مديمقن ايمزي٣مرات يمـبٔمض 
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ئ٤م وإفمٝم٣من ٓيمتامس ايمػمىم٥م وؿمٙم٤م اإلصم٣مزة واإليمب٣مس واإلؿمٔم٣مم وسمٔمتـػم سمٙمـؽ إيـ٣مم احلب٣م

 أي٣مم همرح وازمتٜم٣مج زمٙمٗم٣مء أهؾ ايمٔمٙمؿ واخلغم وايمِمالح زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣م-

ر َمـ ايمُمٜمر دم ايمٖمـؼمة ايمِمـب٣مضمٝم٥م ئمٗمـد اصمـتامع ىمبـغم زمٚمٛم٣مؽمـب٥م ايمتٙمبٝمسـ٥م ـودم ايمٝمقم ايمث٣مَمـ فمُم

تؿ ايمتجٚمع أوٓ دم زمٝم٦م احلبٝم٤م ايمٗمـ٣مئؿ زم٣مظمٗمـ٣مم وحتتـقي يمٙمت٣مزمقت ايمذي فمعم رضيح احلبٝم٤م فمقم، همٝم

ايٙمس٥م فمعم ايمسامع َمـ ومبؾ آل زم٣مص٣ميمح ونمغمهؿ َمـ اظمٛمُمـديـ، ويـدار ايمبخـقر أشمٛمـ٣مء ايٙمسـ٥م شمـؿ 

ٌمف احل٣مرضون ويتجٚمٔمـقن حتـ٦م ايمبٝمـ٦م ويتحـرك ـاهلل ويٛم يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم ويدفمق

روا ـٝمٜمؿ ايمٗمـ٣مئؿ زم٣مظمٗمـ٣مم وايمسـ٣مدة إفمٝمـ٣من ايمـذيـ ضمّمـاظمقىم٤م ايم٘مبغم سمتٗمدَمف همروم٥م آل زم٣مص٣ميمح ويٙم

شمؿ سمٙمٝمٜمؿ جمٚمقفم٥م حتٚمؾ ايمتٙمبٝمس٥م دم ؾم٘مؾ َمث٣مل طمـ٣مص اـ٣م يـرددون ، يمٕمرض اظمُم٣مرىم٥م دم ايمتٙمبٝمس٥م

أحل٣من وأراصمٝمز أشمٛم٣مء َمُمٝمٜمؿ وسمٟميت طمٙمػ هذه اظمجٚمقفم٥م همروم٥م ايمُمبقاين َمـ رصمـ٣مل احل٣مهمـ٥م ويسـتٚمر 

 : طمـذ اظمٔمتـ٣مد٠مل همٝمٛمُمـدوا اظمـ٥م احلبٝم٤م فمـقم احلبُمـذيمؽ ايمرىم٤م َمقاصال ايمسغم ضمتك يِمٙمقا إلم ومب

اهلل يمٛم٣م زم٣ميمٗمبقل( شمؿ يٛمُمد اظمٛمُمد زمٗمِمٝمدة يمٙمحبٝم٤م فمقم، وزمٔمد ذيمؽ يـت٘مٙمؿ ايمٗمـ٣مئؿ زم٣مظمٗمـ٣مم  اهلل ي٣م )اهلل

وايمـتامس ، وَمـ٣م صمـ٣مءوا َمــ أصمٙمـف زمحســ ٞمٝمـ٥م، ويممح َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمٙمب٣مس وَم٣م يٗمقم زمف احل٣مرضون

وخيتؿ ىمٙمٚمتف زمتٙمٗمكم احلـ٣مرضيـ ىمٙمٚمـ٥م ايمتقضمٝمـد ، ٣م يستحٗمقٞمف٣م يمٙمٔمٙمؿ ورصم٣ميمف وَمـوسمٔمٓمٝمٚمً ، ايمػمىم٥م

شمؿ خيرصمقن َمــ ايمٗمبـ٥م زم٣ميمسـامع وايمُمـبقاين واظمـرازح ، )ٓ إيمف إٓ اهلل( وزم٣ميمٖم٣محت٥م وآزمتٜم٣مل زم٣ميمدفم٣مء

 فم٣مئديـ إلم زمٝم٦م اظمٗم٣مم وفمعم َمالَمح ايٚمٝمع ايمٖمرح وايمّسور-

تؿ ايمٗمـرآن َمــ ؽمـقرة وهٛم٣مك صمٙمس٥م أطمرى َم٣م زمكم ايمٔمُم٣مءيـ يمتٙمـؽ ايمٙمٝمٙمـ٥م حتتـقي فمـعم طمـ

وومـراءة ايمؼممجـ٥م اخل٣مصـ٥م زم٣محلبٝمـ٤م ، ٚمٔمت٣مدةـايمّمحك إلم ؽمقرة ايمٛم٣مس شمـؿ ايمقهبـ٥م وايمٛمُمـٝمدة ايمـ

،  ه1368( َمــ رزمٝمـع ايمثـ٣مين ؽمـٛم٥م 18مم )ـزمـ فمقم ايمذي سمِم٣مدف ذىمرى وهم٣مسمف ايمث٣مَمـ فمـ حمٚمد

وَمـ٣م  زمـ فمقم وذىمرى سم٣مرخيٝم٥م ظم٣م وم٣مم زمف َمــ فمٚمـؾ وسمٔمتػم هذه ايٙمس٥م ضمقٓ ؽمٛمقي٣م يمٙمحبٝم٤م حمٚمد
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 ٣م آَمكم-ـاهلل اٚم رسمبف حلقل وايمده ٞمٖمٔمٛم٣م

 
 صورة لرجال لعية الشيواني يف دقىون يف حول اإلمام عؾي احليشي

ودم ايمٝمقم ايمٔممميـ َمـ هذا ايمُمٜمر ٞمٖمسف يتؿ آضمتٖم٣مل ايم٘مبغم ايمذي يّمؿ ايٚمقع ايمٕمٖمغمة 

ايمتل سمٖمد َمـ َمٔمٓمؿ َمدن وومرى ضمرضَمقت ونمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان إطمرى حلّمقر صمٙمس٥م 

زمـ فمبداهلل  زم٘مر وي٘مٖمل احلبٝم٤م فمقم َم٣م وم٣ميمف همٝمف ؾمٝمخف احلبٝم٤م أزمق ,قل اظمُمٜمقدة احل

ضمٝم٧م يتجٚمع ايمٛم٣مس داطمؾ ايمٗمب٥م  –)ؽمت٘مقن ي٣م فمقم َمٕمٛم٣مؿمٝمس ايمٗمٙمقب(  : ايمٔمْم٣مس

وطم٣مرصمٜم٣م َمـ مجٝمع ايٜم٣مت وسمبدأ ايٙمس٥م زم١مؾم٣مرة ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم فمعم اظمٔمٙمؿ همٝمٙمٜم٨م زم٣ميمذىمر 

ٔمد ذيمؽ ـ( همٝمتبٔمف احل٣مرضون َمردديـ َمٔمف ىمٙمٚم٥م ايمتقضمٝمد وزماهلل وم٣مئال: )هم٣مفمٙمؿ أٞمف ٓ إيمف إٓ

وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ اخلتؿ يٗمقم اظمٔمٙمؿ ، يبدأ طمتؿ ايمٗمرآن َمـ ؽمقرة ايمّمحك إلم ؽمقرة ايمٛم٣مس

شمؿ يٗمرأ ايمدفم٣مء اخل٣مص زمختؿ ايمٗمرآن ، زم٣ميمقهب٥م إلم روح ص٣مضم٤م اظمٛم٣مؽمب٥م وأصقيمف وهمروفمٜمؿ

 ، --إيمخ-  ارضمؿ فمقم ضمبًم وضمٗمؼ َمت٣مزمفاهلل ي٣م : طمذ ايمذي َمْمٙمٔمف٠موزمٔمد ذيمؽ يٟمسمقن زم٣مظم

 :شمؿ اإلٞمُم٣مد زم٣ميمٗمِمٝمدة
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ــ ــؿ زم ــقلـيم٘م ــ٥م وايمٗمب  ممى اإلصم٣مزم

 

ـــقلم زمقاؽمـــْم٥م ايمرؽمـــقل ** ـ اظم ـــ  َم

ويدار طمالل ايٙمس٥م ايمبخقر واظمـ٣مء ، وزمٔمد ذيمؽ سمٗمرأ ايمؼممج٥م ايمتل مجٔمٜم٣م ازمٛمف احلبٝم٤م حمٚمد 

وئمْمل اظمٛم٣مؽمب٥م ضمٗمٜم٣م، وخيتؿ  ،وزمٔمد ومراءة ايمؼممج٥م يٗمقم ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم زم٘مٙمٚم٥م ايمقفمظ وايمتذىمغم

ىمٙمٚمتف زمتٙمٗمكم احل٣مرضيـ اياليم٥م وايمٖم٣محت٥م، شمؿ يرسمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م اخلت٣مَمٝمـ٥م يمٙمجٙمسـ٥م، شمـؿ يبتٜمـؾ 

وزمٔمد أداء ايمِمالة يٛمٌمف ايٚمٝمع َم٠مَمٙمكم ايمٗمبقل ، زم٣ميمدفم٣مء وزمٔمد ذيمؽ يِمٙمقن صالة ايمٔمٌم

 وايمٔمٝم٣مدة  دم فم٣مهمٝم٥م وؽمالَم٥م، ؽمٛمٝمٛم٣م فمديدة وأفمقاَم٣م َمديدة-

سمٔمٗمد زم٣ميمٗمب٥م زمكم ايمٔمُم٣مءيـ ، رى َمٜمٚم٥م َم٘مٚمٙم٥م يمٙمحقل سمسٚمك زم٣ميمروضم٥موسمبٗمك صمٙمس٥م أطم

َمـ َمس٣مء ايمٝمقم ٞمٖمسف، همٝمٟميت احلبٝم٤م ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم ويِمحبف رىمبف ايمٔمٓمٝمؿ زمٔمـد أن صـٙمقا 

زم٣مصـ٣ميمح وايٚمـقع حمتُمـدة داطمـؾ ايمٗمبـ٥م  اظمٕمرب زمٚمسجد ايمري٣مض سمتٗمـدَمٜمؿ همرومـ٥م آل

قىم٤م، وسمبدأ ايٙمس٥م َمـ ومبؾ وطم٣مرصمٜم٣م وومد أدوا همريّم٥م اظمٕمرب َمؼمومبكم وصقل ذيمؽ اظم

ِٔمكم ايمذيـ يُمغم فمٙمـٝمٜمؿ ايمٗمـ٣مئؿ زم٣مظمٗمـ٣مم، وسمسـتٚمر صمٙمسـ٥م  آل زم٣مص٣ميمح ونمغمهؿ َمـ اظمسٚم 

ايمروضم٥م إلم أن حيكم ووم٦م صالة ايمٔمُم٣مء همٝمِمٙمقن وزمٔمد ايمِمالة سمٗمـ٣مم اظمـرازح يُمـ٣مرىمٜمؿ 

 ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم أهمراضمٜمؿ زمٚمُم٣مرىمتف ايمٖمٔمٙمٝم٥م زمٝمٛمٜمؿ وسمٛمتٜمل زمقصقيمف إلم زمٝمتف ايمٔم٣مَمر-

ون٣م ٞمُمغم إيمٝمف اؽمتّم٣مهم٥م ايم٘مثغم َمـ ايمقهمقد ايمتل سمرد َمـ اظم٘مال وايمُمحر ونمغمه٣م إلم زمٝم٦م     

 ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم طمالل أي٣مم احلقل همٝمٚم٘مثقن فمٛمده زمبٝمتف ظمدة أي٣مم-

ريـ َمــ ايمُمـٜمر يقصمـف اظمتِمـدر ايمـدفمقة يمٙم٘مثـغم َمــ ـودم َمس٣مء يمٝمٙم٥م احل٣مدي وايمٔمُمـ   

وحيتقي ذيمؽ احلٖمؾ فمـعم ، ضمٖمؾ احلقل اخلت٣مَمل اظمٛم٣مص٤م وإفمٝم٣من ونمغمهؿ إلم زمٝمتف حلّمقر

احلدي٧م اظمتب٣مدل َمـ ومبؾ اظمدفمقيـ ويتخٙمؾ ذيمؽ ايمسامع َمـ ومبؾ آل زم٣مصـ٣ميمح ونمـغمهؿ َمــ 

وزمٔمد سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم سمستٟمٞمػ ايٙمس٥م ويدار ايمُم٣مي ويتبـ٣مدل ، اظمسٚمٔمكم شمؿ سمٗمدم وصمب٥م ايمٔمُم٣مء
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، ايمـزهمكم اظمٔمـروف احل٣مرضون ايمٗمِمص ايمؼمهمٝمٜمٝمـ٥م وايمتسـٚمٝمع َمــ آل زم٣مصـ٣ميمح ويـتؿ فمٙمٝمـف

وسمستٚمر ايٙمس٥م إلم ووم٦م َمتٟمطمر َمـ ايمٙمٝمؾ وختتؿ ايٙمس٥م زمدير ايمبخقر فمعم احل٣مرضيـ ويرسم٤م 

 ويقدع ضٝمقهمف وزواره ايم٘مرام وزمذيمؽ حيِمؾ اخلت٣مم-، اهلل ايمٖم٣محت٥م ويدفمق

٣م سمسـتٚمر ـوإٞمٚمـ  –فمٙمٚمـل ضمسـ٤م –  َمسـتٗمٙم٥مٍ  ٣م أي َمٛم٣مؽمب٣مٍت ـٗم٣مم همٝمٜمٚمـذان ايمُمٜمران ٓ سمـه

ىمٚمـدرس ايمرزمـ٣مط : ٚمٝمع ايٙمس٣مت اظمٔمت٣مدة ايمتل سمٔمٗمـد ؿمٝمٙمـ٥م ايمسـٛم٥مـصمايمدروس ايمٔمٙمٚمٝم٥م و٣م ـهمٝمٜمٚم

 ذيمؽ- رات ونمغمـوَمقيمد  ور وزمٗمٝم٥م احلّم

رات، ـٕٞمف سمِم٤م همٝمف ايمرمحـ٣مت وايمػمىمـ٣مت واخلـغمات واظمسـ: ل زمرصم٤م إص٤مٚم  ؽُم      

ىمـام يسـٚمك زم٣ميمُمـٜمر ، احلـروب ٕٞمف يِمؿ همٝمف ايمسالح وسمٗمػ: ويسٚمك أيّم٣م زم٣ميمُمٜمر إصؿ

ك ؾمـٜمر ويسـٚمَ ، ٕٞمف َمـ إؾمـٜمر احلـرم ويـٟميت َمٖمـرًدا طمالهًمـ٣م يمبٗمٝمـ٥م إؾمـٜمر احلـرم: ايمٖمرد

 ٕىمث٣مر اظمسٙمٚمكم همٝمف َمـ آؽمتٕمٖم٣مر-: آؽمتٕمٖم٣مر

( َمـرة 72اظمِمـٙمقن اهلل ؽمـبٔمكم ) همٖمل أول يمٝمٙم٥م دم ايمُمٜمر وزمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء َمب٣مذة يستٕمٖمر

انمٖمـر رم وارمحٛمـل وسمـ٤م فمـقَم( وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمٛمٜمـ٣م يٗمـرؤون )رب  : همٝمٗمقيمقن زمِمقت مج٣مفمل

 نمغمه وهق: زمـ فمبداهلل احلداد ضمٝم٧م يٙمٗمٛمٜمؿ ذيمؽ إَم٣مم اظمسجد أو اؽمتٕمٖم٣مر رصم٤م يمٙمحبٝم٤م ضمسـ

ًٓ ، مجٝمع َم٣م ي٘مره اهلل ـْ َمِ ، أؽمتٕمٖمر اهلل )شمالث َمرات( وأسمقب إلم اهلل     طم٣مؿمًرا ،  وهمٔماًل ومق

ايمٙمٜمـؿ ، ٔمٓمٝمؿ ايمذي ٓ إيمف إٓ هق احلل ايمٗمٝمقم وأسمقب إيمٝمـفأؽمتٕمٖمر اهلل ايم، اوٞم٣مـمًرا أو ـمٜمغمً 

أٞم٦م ، وَم٣م أٞم٦م أفمٙمؿ زمف َمٛمل، وَم٣م أ رت وَم٣م أفمٙمٛم٦م، رُت إين أؽمتٕمٖمرك ظم٣م ومَدَم٦ُم وَم٣م أطَم 

َمــ ، أؽمـتٕمٖمر اهلل ذو ايـالل واإلىمـرام، ومدير وأٞم٦م فمعم ىمؾ رءٍ ، وأٞم٦م اظم٠مطمر، اظمٗمدم
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، صـٕمغمه٣م وىمبغمهـ٣م،  هـ٣م وصمٜمرهـ٣م: ىمٙمٜمـ٣مأؽمتٕمٖمر اهلل يمـذٞمقيب ، مجٝمع ايمذٞمقب وأشم٣مم

ايمٙمٜمؿ إين أؽمتٕمٖمرك َمـ ، وأسمقب إيمٝمف، وـم٣مهره٣م وزم٣مؿمٛمٜم٣م، أوهل٣م وآطمره٣م، ومديٚمٜم٣م وصمديده٣م

وأؽمتٕمٖمرك ظم٣م أردُت زمف وصمٜمؽ ايم٘مريؿ همخ٣ميمْمف َمـ٣م ، همٝمف شمؿ فُمدُت  سمب٦ُم إيمٝمؽ َمٛمفُ  ىمؾ ذٞم٤ٍم 

وأؽمـتٕمٖمرك ظمـ٣م ، ل شمؿ أطمٙمٖمتؽ همٝمفـوأؽمتٕمٖمرك ظم٣م وفمدسمؽ زمف َمـ ٞمٖمس، يمٝمس يمؽ همٝمف رىض

طمص ن٣م اؾمتبف فمقَم وهق فمٛمدك ضمرام بَِؾ ايمر 
وأؽمتٕمٖمرك ي٣م ٓ إيمف إٓ ، دفم٣مين إيمٝمف اهَلَقى َمـ ومِ

 دم َمـالءٍ : فمٚمٙمتٜم٣م دم زمٝم٣مض ايمٛمٜم٣مر وؽمقاد ايمٙمٝمـؾ أٞم٦م ي٣م فم٣ممل ايمٕمٝم٤م وايمُمٜم٣مدة َمـ ىمؾ ؽمٝمئ٥مٍ 

، يمٔمِمٝم٣من همٟمسمقب إيمٝمؽٜم٣م وأسمٝم٦م ا٣م َمـ اـوأٞم٦م ٞم٣مـمٌر إرَم إذا ارسم٘مبت ٥مٍ ـوٍ  وفمالٞمٝم وطمالءٍ 

٣م فَمقَمَ ـوأؽمتٕمٖمرك َمـ ايمٛم  ، ؿـي٣م رضمٝم، ي٣م ىمريؿ، ي٣م ضمٙمٝمؿ همتٗمَقي٦ُم ا٣م فمـعم  َٔمِؿ ايمتل أٞمٔمٚم٦َم ِاَ

ـ ـوٓ َيْمَ ، نمـغمك َمٔمِمٝمتؽ، وأؽمتٕمٖمرك َمـ ايمذٞمقب ايمتل ٓ ئمرهمٜم٣م أضمٌد   ُع فمٙمٝمٜمـ٣م أضمـٌد ـٙمِ

ٝمٛمـل َمٛمٜمـ٣م إٓ فمٖمـقك، َسُٔمٜم٣م إٓ ضمٙمٚمـؽـوٓ يَ ، ؽمقاك تٕمٖمرك يم٘مـؾ يٚمـكٍم وأؽمـ، وٓ ُيٛمج 

وأؽمتٕمٖمرك ي٣م ٓ إيمف إٓ أٞم٦م ؽمبح٣مٞمؽ إين ، ا٣م همٝمٜم٣م وأٞم٣م فمٛمدك َم٠ماطمٌذ  ؽَمَٙمَٖم٦ْم َمٛمل همحٛمث٦ُم 

وزىمريـ٣مء إذ ، وىمـذيمؽ ُٞمٛمجـل اظمـ٠مَمٛمكم هم٣مؽمتجبٛم٣م يمف وٞمجٝمٛم٣مه َمـ ايمٕمؿ  ، ىمٛم٦م َمـ ايمٓم٣مظمكم

، كمرب انمٖمر وارضمؿ وأٞم٦م طمغم ايمـرامح، ٞم٣مدى رزمف رب ٓ سمذرين همرًدا وأٞم٦م طمغم ايمقارشمكم

أو ، همؼمىمتٜمـ٣م طمْمـٟم، أوصمبتٜم٣م فمقَم دم آٞم٣مء ايمٙمٝمؾ وأؿمراف ايمٛمٜم٣مر وأؽمتٕمٖمرك َمـ ىمؾ همريّم٥مٍ 

ـ ـ٥ٍم َمـ ؽُم ـٛمَ ـوأؽمتٕمٖمرك َمـ ىمؾ ؽُم ، ا٣م ، وأٞم٣م َمٔم٣موم٤ٌم أو صمٜماًل ، أو ٞمسٝم٣مًٞم٣م، فمٚمًدا ٝم د ــِ ؽَمـ ـٛمَ

أو ، ٞمبٝمؽ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ همؼمىمتٜمـ٣م نمٖمٙمـ٥مً ، وطم٣مسمؿ ايمٛمبٝمكم، اظمرؽمٙمكم

وأؽمـتٕمٖمرك يـ٣م ٓ إيمـف إٓ أٞمـ٦م ، أو ومٙم٥َم َُمبـ٣مٓةٍ اـ٣م، أو صمٜماًل ، أو هت٣موًٞم٣م، ؽمٜمًقا، أو ٞمسٝم٣مًٞم٣م

يمـؽ ، ؽمبح٣مٞمؽ ي٣م رب ايمٔمـ٣مظمكم، وضمدك ٓ ذيؽ يمؽ وأن ؽمٝمدٞم٣م حمٚمًدا فمبدك ورؽمقيمؽ

وٓ ضمـقل وٓ ، ٞمٔمؿ اظمقلم وٞمٔمـؿ ايمٛمِمـغم، وأٞم٦م ضمسبٛم٣م وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ، اظمٙمؽ ويمؽ احلٚمد
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يـ٣م صـ٣مضم٤م ىمـؾ ، وي٣م َمـ٠مٞمس ىمـؾ وضمٝمـد، ي٣م صم٣مزمر ىمؾ ىمسغم، ايمٔمقم ايمٔمٓمٝمؿومقة إٓ زم٣مهلل 

، وأٞم٦م فمعم َم٣م سمُم٣مء ومدير، ي٣م ََمـ ٓ حيت٣مج إلم ايمبٝم٣من وايمتٖمسغم، وي٣م َُمٝمّس  ىمؾ فمسغم، نمري٤م

 فمٙمٝمف- مل يِمؾ   ـْ وزمٔمدد َمَ ، صعم فمٙمٝمف ـْ وصؾ وؽمٙمؿ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد زمٔمدد َمَ 

دم  ايمٙمٜمـؿ صـؾ  فمـعم سُمرزمـ٥م ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـدٍ ، احدم إرو ايمٙمٜمؿ صؾ  فمعم روح ؽمٝمدٞم٣م حمٚمـدٍ 

دم  ايمٙمٜمؿ صؾ  فمـعم صـقرة ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـدٍ ، دم ايمٗمبقر ايمٙمٜمؿ صؾ  فمعم ومػم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمدٍ ، ايمؼمب

 دم إؽمامء- ايمٙمٜمؿ صؾ  فمعم اؽمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمدٍ ، ايمِمقر

ضمـريص فمٙمـٝم٘مؿ زمـ٣مظم٠مَمٛمكم رءوف ، يمٗمد صم٣مءىمؿ رؽمقل َمـ أٞمٖمس٘مؿ فمزيز فمٙمٝمف َم٣م فمٛمتؿ

يمقا همٗمؾ ضمسبل اهلل ٓ إيمف إٓ هق فمٙمٝمـف سمقىمٙمـ٦م وهـق رب ايمٔمـرش ايمٔمٓمـٝمؿ، هم١من سمق، رضمٝمؿ

، وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آيمف وصحبف وؽمٙمؿ واحلٚمـد هلل رب ايمٔمـ٣مظمكم فمـدد طمٙمٗمـف

 وَمداد ىمٙمامسمف-، وزٞم٥م فمرؾمف، ورض٣مء ٞمٖمسف

 : وهذا ايمدفم٣مء يٗمرأ زمٔمد آؽمتٕمٖم٣مر

يـ٣م َمٔمـروف دم ، ٣مرـوي٣م صـٖمل إطمٝمـ، ار٤م إزمرـايمٙمٜمؿ ي٣م ضمبٝم، زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

ويـ٣م سيـخ ، ويـ٣م طمـ٣ميمؼ ايٛمـ٥م وايمٛمـ٣مر، ويـ٣م ََمــ ؽمـَبح٦م يمـف إؾمـج٣مر، إرض وايمٗمٖم٣مر

زمؾ ٓ إيمف إٓ أٞم٦م أىمػم وأفمال وأومدر ، وي٣م إيمف ايمٔم٣مظمكم، ــ٣مث اظمستٕمٝمثٝمـوي٣م نمٝم، ٌمطمكمـاظمست

ٜمؿ صؾ وؽمـٙمؿ فمـعم ؽمـٝمدٞم٣م ايمٙم، ٓ إيمف إٓ أٞم٦م اظمٙمؽ احلؼ اظمبكم، وأضمٖمظ ن٣م أطم٣مف وأضمذر

، ؽمـبح٣من ذو ايمٔمـزة وايـػموت، ؽمبح٣من ذو اظمٙمـؽ واظمٙم٘مـقت، حمٚمد دم إويمكم وأطمريـ

، ؽمبح٣من اهلل ايمٔمٓمٝمؿ وزمحٚمده، أؽمتٕمٖمرك َمـ ىمؾ ذٞم٤م وأسمقب إيمف زمرمحتؽ ي٣م أرضمؿ ايمرامحكم

، فمـدد طمٙمٗمـف، حٚمد هلل رب ايمٔمـ٣مظمكمـوايمـ، وصعم اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمـٙمؿ

 وَمداد ىمٙمامسمف-، وزٞم٥م فمرؾمف، ٣مء ٞمٖمسفورض
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ؽمـت٣مر ، نمٖم٣مر ايمـذٞمقب، اؽمتٕمٖمر اهلل ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي ٓ إيمف إٓ هق احلل ايمٗمٝمقم وأسمقب إيمٝمف

إٞمـف هـق ، وٞمسـٟميمف ايمتقزمـ٥م واظمٕمٖمـرة، خٛم٣م ويٚمٝمع اظمسـٙمٚمكمـيمٛم٣م ويمقايمديٛم٣م وظمُم٣مي، ايمٔمٝمقب

 ايمٕمٖمقر ايمرضمٝمؿ ايمتقاب ايم٘مريؿ ))شمالث َمرات((- 

 ايمتسبٝمح إٓ يمف، ؽمبح٣من إفمز إىمرم-  ؽمبح٣من َمـ ٓ يٛمبٕمل

 ؽمبح٣من َمـ يمبَِس ايمٔمز وهق يمُف أهؾ ))شمالث َمرات((- 

 ؽمبح٣مٞمف احلل ايمٗمٝمقم ))َم٣مئ٥م َمرة((-

 ؽمبح٣مٞمف إضمد ايمِمٚمد ))َم٣مئ٥م َمرة((-

 ايمرضمٝمؿ ))َم٣مئ٥م َمرة((- ايمرؤوفؽمبح٣من 

وأطمـغما ، ٣مٞمٝمـ٥مر ايمثـشمـؿ ايمٔمُمـ، ر إيـ٣مم إولمـوايمتسبٝمح اظمْمٙمقب َم٣مئ٥م َمرة َمقزع فمعم ايمٔمُمـ

 وٞمسٟميمف ايمٔمقن وايمٗمبقل-، وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ، ايمٔممم إطمغمة

اظمُمـٜمقر زمٚمسـجد ، ايمـرمحـ ايمسـٗم٣مف ودم أول يمٝمٙم٥م أيًّم٣م َمٛمف سمٗم٣مم زمٚمسجد ايمُمـٝمخ فمبـد

وإذا ص٣مدهم٦م سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م يمٝمٙمتل آشمٛمـكم ، )ؽمقيف( زم٣مخلٙمٝمػ ضمرضة اإلَم٣مم فمبدايمرمحـ ايمسٗم٣مف

بْمؾ، وإٞمـام يٗمـقم ايمـبٔمض َمــ أطمـدام ايمسـٗم٣مف رة زمٚمسجد ايمسٗم٣مف ٓ سمـأو اخلٚمٝمس هم٣محلّم

رة زم٣ميمسٗم٣مف شمـؿ ـِمػ راسم٤م َمـ احلّمـٔمض أطمر يٗمقَمقن زمٛمـوايمب، رة زمٚمسجد ؽمقيفـزم٣محلّم

، رة ىم٣مَمٙمـ٥م ٓ يـٛمٗمص َمٛمٜمـ٣م رءـيٙمحٗمقن زم١مطمقاهنؿ زمٚمسـجد ؽمـقيف، وهٛمـ٣مك سم٘مـقن احلّمـ

ؽمـ٣مئدة  خُمقع وايمسـ٘مٝمٛم٥مـوايمروضمٛمـ٥م وايمـ، ؾ سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م زم٣محلرضة اظمُمـٜمقدةـهمتستٗمب

 وخمٝمٚم٥م فمعم احل٣مرضيـ-

ودم همجر ايمٝمقم إول َمـ ايمُمٜمر وزمٔمد صالة ايمِمبح َمب٣مذة سمٗم٣مم دم زمٔمض اظمس٣مصمد فمدة 

وَمقيمد ، همٝمٗم٣مم َمقيمد زمٚمسجد ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر: َمقايمد حيرضه٣م مجع نمٖمغم َمـ أهؾ ايمبٙمد
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زمــ  وَمقيمـد زمٚمسـجد ؾمـٝمخ، زمــ ايمٖمٗمٝمـف اظمٗمـدم زمح٣مهمـ٥م ايمسـحٝمؾ زمٚمسجد ايمُمٜمٝمد أمحـد

ايمٝمـقم  دوه٘مذا دم َمس٣مصمد أطمرى دم زمٗمٝم٥م إضمٝم٣مء وئم، رمحـ فمٝمديد زمح٣مهم٥م ايمٛمقيدرةايم فمبد

 إول َمـ ؾمٜمر رصم٤م يقم فمٝمد ؽمٔمٝمد-

 :  

ىمام ، ٞمٖمٝمع زمح٣مهم٥م اخلٙمٝمػ ودم روضم٥م َمسجد، ئمت٣مد ومراءة صحٝمح ايمبخ٣مري زمٚمسجد ؽمقيف

ودم ، اخلـتؿ يمٗمـراءة ايمبخـ٣مري يٗمرأ صحٝمح ايمبخ٣مري دم زمٔمض ايمبٝمقت وئمٙمـ يمٙمٛمـ٣مس زمٝمـقم

 ايمٕم٣ميم٤م يتؿ اخلتؿ فمٌم يقم ايٚمٔم٥م-

وٓ يٖمقسمٛم٣م أن ٞمُمغم إلم اظمج٣ميمس ايمتل سمٗم٣مم  طم٣مرج َمديٛم٥م سمريؿ همٖمل ؽمٝمئقن وزمزاوي٥م احلبٝم٤م 

وَمــ زمٔمـده أوٓده  (2)زمـ ه٣مدي وايمذي طمٙمٖمف ازمٛمف احلبٝم٤م حمٚمد (1)زمـ ضمسـ ايمسٗم٣مف ه٣مدي

ي٥م اظمذىمقرة يٗمـرأ ايمبخـ٣مري دم فمـدة صمٙمسـ٣مت زمـكم ايمٗم٣مئٚمكم زمٚمٗم٣مم صمدهؿ وأزمٝمٜمؿ همٖمل ايمزاو

ٌم وزمكم ايمٔمُم٣مءيـ وزمٔمد صالة ايمِمبح ودم ايمٖمـؼمة ايمِمـب٣مضمٝم٥م إلم ومـرب وومـ٦م ـايمٓمٜمر وايمٔم

 رصم٤م- 2 ايمٓمٜمر ويستٚمرون دم ايمٗمراءة ظمدة شمامٞمٝم٥م أي٣مم ازمتداء َمـ سم٣مريخ

عم ودم ايٚمٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ رصم٤م وزمٔمد صالة ايمٔمٌم يتؿ طمتؿ ايمبخ٣مري وحيتـقي اخلـتؿ فمـ

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وومراءة ايمسـقر َمــ  ّس َمـ إذىم٣مر وايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعمـومراءة َم٣م سمٝم

شمؿ يقه٤م اظمٔمٙمؿ ذيمؽ إلم أرواح أصح٣مب اظمٛم٣مؽمب٥م شمؿ يٗمرأ اظمتِمدر آطمر ، ايمّمحك إلم ايمٛم٣مس

 ـــــــــــــــــ

وسمقدم ؽمٛم٥م   ه1266 زمـ ضمسـ ايمسٗم٣مف َم٠مؽمس ايمزاوي٥م اظمذىمقرة ويمد ؽمٛم٥م هق ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد ه٣مدي (1)

 - ه1329

 -21سمٗمدَم٦م سمرصمـٚمتف ص (2)
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ضمدي٧م دم ايمبخ٣مري واخلْمب٥م اخل٣مص٥م زم٣مخلتؿ وزمٔمد ذيمؽ سمٗمرأ ايمؼممج٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زمٚم٠مؽمـس سمٙمـؽ 

  : زمـ حمٚمد احلبًم ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م ٛمُمد أضمد اظمٛمُمديـ  زمٗمِمٝمدة احلبٝم٤م فمقمايمذىمرى وي

 رى اإلصم٣مزمــــ٥م وايمٗمبــــقلـيم٘مــــؿ زمُمــــ

 

 

ر ايمٛم٣مس َمـ يُمغم إيمٝمف اظمتِمدر  وطمالل سمٙمؽ ايٙمس٥م يدار ايمبخقر ، وإذا اسمسع ايمقوم٦م يذىم 

 اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويٛمٌمف ايٚمع- واظم٣مء وايمٗمٜمقة وختتؿ زم٣ميمٖمـقاسمح وآزمتٜم٣مل إلم

اهلل  زمـ فمبـد اخلٚمٝمس ايمث٣مين َمـ ؾمٜمر رصم٤م ئمٗمد زمبٝم٦م أوٓد احلبٝم٤م ضمسكم وفمٌم يقم

ره مجـع ىمثـغم َمــ ايمٛمـ٣مس ـنمرب َمديٛم٥م ؽمٝمئقن َمقيمد ؽمٛمقي أؽمسف وايمدهؿ حيّمـ (1)فمٝمديد

يٖمـدون إيمٝمف َمـ َمٔمٓمؿ َمدن وومرى ايمقادي يٗمرأ اظمقيمد ايمـذي أيمٖمـف احلبٝمـ٤م ضمسـكم سمتخٙمٙمـف 

وزمٔمد اظمذاىمرة يٗمـرأ َمـ٣م ، ذىمغم ايمٛم٣مس ووفمٓمٜمؿوزمٔمد اظمٗم٣مم يتؿ سم، اظمقاطمذ َمع رضب ايمْمغمان

وايمٗمـ٣مئٚمقن ، ٌمف احلـ٣مرضونـسمبٗمك َمـ اظمقيمد وايمدفم٣مء وسمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م وجيٚمع ايمدفم٣مء ويٛمـ

وٞمح٤م أن ٞمُمغم وٞمقضح زمٟمن اظمقيمد اظمذىمقر ىم٣من يٗمقم زمف وايمدهؿ اظمرضمـقم دم ، زم٣مظمقيمد أوٓده

ٗم٣مم همٝمف اظمقيمد وأوىص احلبٝم٤م ضمسـكم ، شمؿ ٞمٗمٙمف إلم فمٝمديد اظمقومع احل٣مرم ايمذي ي(2)ومري٥م َمدودة

، وومد ٞمٖمذت وصٝمتف وأحلد دم ايٜم٥م ايمٕمرزمٝم٥م ايٛمقزمٝمـ٥م َمــ زمٝمتـف، أن يٙمحد إذا َم٣مت زمٗمرب زمٝمتف

زمػمىمـ٥م ايمٛمبـل ، ٣م وأَمدٞم٣م زمٚمـدده ايمقاؽمـعاهلل زمف مجٝمٔمً  وٞمٖمٔمٛم٣م، اهلل وأؽم٘مٛمف همراديس ايٛم٣من رمحف

 فمـعم ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـد وآيمـف اهلل وصـعم، وآيمف وأصـح٣مزمف وأسمبـ٣مفمٜمؿ ايم٘مٚمـؾ ايقاَمـع، ايمُم٣مهمع

 ـــــــــــــــــ

       سمرزمك يتٝمًٚمـ٣م فمٛمد أطمقايمف اظمُم٣ميخ  ه1328اهلل فمٝمديد ويمد ؽمٛم٥م  زمـ فمبد هق ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد ضمسكم  (1)

 - ه1379 وسمقدم ؽمٛم٥م، آل زم٣مضمـٚمٝمد زمٚمدودة

 .هل إضمدى ومرى ضمرضَمقت سمٗمع ؽمٖمح ايبؾ ايمُمامرم ظمديٛم٥م ؽمٝمئقن  (2)
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 فمدد طمٙمٗمف ورض٣م ٞمٖمسف وزٞم٥م فمرؾمف وَمداد ىمٙمامسمف-، وصحبف وؽمٙمؿ

ودم يمٝمٙم٥م ايمس٣مزمع وايمٔممميـ َمـ رصم٤م ايمٙمٝمٙم٥م ايمٔمٓمٝمٚمـ٥م اظمُمـٜمقرة يمٝمٙمـ٥م اإل اء واظمٔمـراج يـتؿ 

آضمتٖم٣مل ايم٘مبغم زمٚمسجد آل أيب فمٙمقي ضمٝم٧م يبـدأ جتٚمـع ايمٛمـ٣مس زم٣مظمسـجد َمــ ومبٝمـؾ اظمٕمـرب 

يمٙمحزب اظمٔمتـ٣مد إلم أن حيـكم وومـ٦م صـالة ايمٔمُمـ٣مء همٝمِمـٙمقن وزمٔمـد أداء  ويتٙمقن ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ

ايمِمالة وايمبٔمدي٥م يٗمرأ إَم٣مم اظمسجد ومِم٥م اإل اء واظمٔمراج وايمٛمـ٣مس َمٛمِمـتقن طم٣مؾمـٔمقن هـ٣مدؤن 

ويدار أشمٛم٣مء ايمٗمراءة ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمقة وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمٗمراءة يرسم٤م اإلَم٣مم ايمٖمقاسمح ويبتٜمـؾ 

ٜمؾ َمٔمف احل٣مرضون، شمؿ يبدأ ايمتٜم٣ميمٝمؾ وايمقهب٥م ضمسـ٤م ايمٔمـ٣مدة ويسـتٚمرون دم اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويبت إلم

رع اظمٔمٙمـؿ )زم٣منمريـ٤م( دم ايمـذىمر اظمٔمتـ٣مد ـايمتٜم٣ميمٝمؾ ضمتك يٛمتٜمل َمـ ايمقهب٥م اظمٗمررة وزمٔمد ذيمـؽ يُمـ

 اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويٛمٌمف احل٣مرضون- وخيتؿ ايمذىمر زمؼمسمٝم٤م ايمٖمقاسمح وآزمتٜم٣مل إلم

اهلل   ىمثغم َمـ اظمس٣مصمد يمٕمرض ايمؼمنمٝم٤م يمزي٣مرة ٞمبلودم آطمر أي٣مم ايمُمٜمر سمٗم٣مم فمدة َمقايمد دم

فمٛمـد  –اهلل  إن ؾمـ٣مء ,هقد فمٙمٝمف وفمعم ٞمبٝمٛم٣م أهمّمؾ ايمِمالة وايمتسٙمٝمؿ وايمتل ؽمٛمتحدث فمٛمٜمـ٣م 

ضمديثٛم٣م فمـ ؾمٜمر ؾمٔمب٣من، ونم٣ميم٤م سمٙمؽ اظمقايمد سمٔمٗمد دم ووم٦م َم٣م زمكم ايمٔمُم٣مءيـ وسمٛمتٜمل زمِمالة 

زم٣ميمزي٣مرة، وزمٔمد أداء ايمتٜم٣مويد زمِمـقت  ايمٔمُم٣مء، وزمٔمد ايمِمالة سمٗم٣مم ايمتٜم٣مويد اظمٔمروهم٥م واخل٣مص٥م

، همٝمٜمـ٣م َمـ٣م يـثٙم٨م ايمِمـدر َمــ ىمـالم ايمسـٙمػ ؾمجل صمذاب سمٗم٣مم اخلقي٤م واظمرازح وسمسـٚمع

 وايمٕمرض َمـ ذيمؽ احل٧م وايمتحريض فمعم ايمزي٣مرة-

ره مجـع نمٖمـغم َمــ ـودم آطمر يقم أرزمٔم٣مء َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف يٗم٣مم َمقيمد فم٣مم زمجـ٣مَمع سمـريؿ حيّمـ

ُمٚمس ويٛمتٜمـل ضمـقارم ايمسـ٣مفم٥م ايمث٣مٞمٝمـ٥م وايمٛمِمـػ زم٣ميمتقومٝمـ٦م ويبدأ اظمقيمد ومبٝمؾ إذاق ايم، ايمٛم٣مس

ودم أشمٛم٣مء وفمٓمـف ، وزمٔمد اظمٗم٣مم يتؿ ايمتذىمغم وايمقفمظ َمـ ومبؾ أضمد ايمٔمٙمامء أصح٣مب ايمٖمّمٝمٙم٥م، اظمحقم

٣م ـايمسـالم ىمٚمـ فمٙمٝمـف اهلل هـقد وسمذىمغمه يرنم٤م احل٣مرضيـ ويُمجٔمٜمؿ فمعم ايمذه٣مب يمزي٣مرة ٞمبـل
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قاطمذ اخل٣مص٥م زم٣ميمزي٣مرة اظمذىمقرة َمثـؾ ومِمـٝمدة: يٛمُمد اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل زمبٔمض ايمٗمِم٣مئـد وزمٔمض اظمـ

رومل: َمــ أصمـؾ أن سمتٗمـقى اهلٚمـؿ ـايمُم ي٣م وصمٝمف إهن٣م هب٦م ري٣مح ايمسٔمقدي، وومِمٝمدة ي٣م ذا ايمػميؼ

ويتجدد ايمٔمزم يمٙمذه٣مب يمتٙمؽ ايمزي٣مرة ايمسٛمقي٥م اظمحدد وومتٜم٣م دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من، وخيتؿ اظمقيمـد زمٗمـراءة 

ويٗمـ٣مم حتـ٦م ايمرزمـ٣مط ايمتٜم٣مويـد واظمـرازح رهمقن ـاهلل ويٛمِمـ ايمدفم٣مء شمؿ يرسم٤م ايمٖمـقاسمح ويـدفمقن

 واخلقي٤م َمـ ومبؾ أهؾ احل٣مهم٥م زم٣ميمسقق ويُم٣مرىمٜمؿ ايم٘مثغم ازمتٜم٣مصم٣م زم٣ميمزي٣مرة ايمت٣مرخيٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م-

وايمتٜم٣مويد فمب٣مرة فمـ َمٛمٓمقَم٥م يٛمُمده٣م أضمد أهـؾ احل٣مهمـ٥م زمٙمحــ ؾمـجل وصـقت ضمســ 

 : وإيمٝمؽ ٞمٚمقذصم٣م َمٛمٜم٣م

 اهلل- اهلل اهلل اهلل نمغماهلل َم٣م دم ايمقصمقد  اهلل وومؾ ٓ إيمف إٓ ي٣م نم٣مهمؾ اذىمر

 هقد ي٣م هقد ي٣م هقد ٞمبل )ي٘مررون ذيمؽ شمالث َمرات(- : زمٗمقهلؿ همغمد احل٣مرضون

 شمؿ ي٘مٚمؾ زمٗمٝم٥م ايمتٜم٣مويد وفمٛمد طمت٣مَمٜم٣م سمبدأ اظمرازح-

دم هذا ايمُمٜمر ايمٙمٝمٙم٥م ايمٖم٣مضٙم٥م يمٝمٙم٥م ايمٛمِمػ َمـ ؾمٔمب٣من اظم٘مرم، ايمتل يٖمرق همٝمٜم٣م ىمؾ أَمر ضم٘مـٝمؿ 

همٝمٜمؾ ، اهلل هقد فمٙمٝمف وفمعم ٞمبٝمٛم٣م أهمّمؾ ايمِمالة وايمسالم سمٗم٣مم زي٣مرة ٞمبلودم هذا ايمُمٜمر ، ويػمم

اهلل هقد  ذيمؽ ايمُمٜمر وايمٛم٣مس َمتٜمٝمئقن وَمستٔمدون وَمرسمبقن أَمقرهؿ يمٙمذه٣مب إلم ؾمٔم٤م ٞمبل

همٚمٛمٜمؿ َمـ يـذه٤م أواطمـر ، همٝمذهبقن جمٚمقفم٣مت دم ؾم٘مؾ فُمَزب، ايمسالم يمٙمزي٣مرة ايمسٛمقي٥مفمٙمٝمف 

وأشمٛم٣مء وصمقدهؿ زم٣ميمُمٔم٤م وومبؾ أن ، ٕولم َمـ ايمُمٜمروَمٛمٜمؿ َمـ يذه٤م دم إي٣مم ا، ؾمٜمر رصم٤م

َراح اظمحـدد زمـ٣ميمٝمقم ـْسمٟميت اظمجٚمقفم٣مت اظمتبٗمٝم٥م َمـ ايمزوار وايمذيـ يتٗمٝمد ايمبٔمض َمٛمٜمؿ زمٝمـقم اظمِسـ

اظمٗم٣مَم٣مت يٗمقم أويمئؽ ايمٛم٣مس اظمقصمـقدون زم٣ميمُمـٔم٤م  ودم َمٗمدَمتٜمؿ أصح٣مب، َمـ ايمُمٜمر ايمس٣مزمع

ىمـام يٗمقَمـقن أيّمـ٣م ، دم فمٌمـي٣مت سمٙمـؽ إيـ٣مموسمٗم٣مم فمـدة ُرَوح  ،زمتب٣مدل ايمزي٣مرات همٝمام زمٝمٛمٜمؿ
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همٝمخرصمـقن إلم ايمٛمٜمـر ، ختٙمٖم٥مـح ومػم ايمٛمبل هقد فمٙمٝمف ايمسالم دم أووم٣مت َمـزمزي٣مرات ىمثغمة يمرضي

ايمـرمحـ  يتجٜمقن إلم ضمِم٣مة ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر ازمـ ايمُمٝمخ فمبـد وزمٔمد ايمٕمسؾ ،ويٕمتسٙمقن

وض إذا ضم٣من وومتٜمـ٣م ايمسٗم٣مف اظمقومقهم٥م َمسجدا، همغمىمٔمقن حتٝم٥م اظمسجد، ويِمٙمقن زمٔمض ايمٖمر

 -وهؿ دم ذيمؽ اظمقومع

 
 صورة لـفر هود وتظفر حصاة دقدنا عؿر احملضار

 
 صورة لؼية نيب اهلل هود عؾقه السالم وتظفر ػقفا مجؾة من اليقوت حوله
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وزمٔمـد ايمٖم٣محتـ٥م ويـس ، ٣م َمـ احلـ٣مرضيـهق أىمػم ؽمٛمً  ـْ ويٗمرؤون ؽمقرة يس ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م َمَ  

ة وأيمسٛمتٜمؿ سمٙمٜم٨م زم٣ميمب٣مومٝم٣مت ايمِمـ٣محل٣مت ضمتـك يِمـٙمقا إلم اهلل ويتحرىمقن َمـ احلِم٣م يدفمقن

ل َمـع ـزمئر ايمتسٙمٝمؿ ويسٙمٚمقن فمعم أرواح إٞمبٝم٣مء وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمتسٙمٝمؿ يقاصـٙمقن اظمُمـ

اهلل هقد فمٙمٝمف ايمسـالم ويسـٙمٚمقن فمٙمٝمـف  ايمذىمر زم٣ميمب٣مومٝم٣مت ايمِم٣محل٣مت ضمتك يِمٙمقا إلم ومػم ٞمبل

 وهؿ واومٖمقن-

 
 لسالم وهو وؼػون عـد بىر الًسؾقمصورة لزورا نيب اهلل هود عؾقه ا

وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمتسٙمٝمؿ جيٙمسقن ويرسم٤م أىمـػمهؿ ؽمـٛم٣م ايمٖم٣محتـ٥م وؽمـقرة هـقد وأضمٝم٣مٞمـ٣م ايمٖم٣محتـ٥م 

وؽمقرة يس، وه٘مذا يستٚمرون دم ايمزي٣مرات َمـ ووم٦م ٔطمر، ودم ووم٦م َمـ٣م زمـكم ايمٔمُمـ٣مءيـ وزمٔمـد 

يمراسم٤م يمإلَمـ٣مم فمبـداهلل صالة اظمٕمرب يسٙمٚمقن ىم٣ميمٔم٣مدة ويٗمرؤون ؽمقرة هقد شمؿ زمٔمد ذيمؽ يٗمرؤون ا

وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمراسم٤م سمرسم٤م ايمٖمقاسمح اخل٣مص٥م زم٣ميمراسم٤م وفمٛمد َمـ٣م حيـكم ، ٣مزمـ فمٙمقي احلداد مج٣مفمٝمً ا

دطمقل ووم٦م صالة ايمٔمُم٣مء يِمٙمقن، وزمٔمد ايمِمالة يٗمقم أضمد احل٣مرضيـ زم٣ميمتٜم٣مويد شمؿ سمٗم٣مم اخلقيـ٤م 

ستٚمرون يمٝمٙمٝم٣م إلم أن حيـكم وومـ٦م واظمرازح ازمتداء َمـ فمٛمد ايمٗمب٥م ضمتك يِمٙمقا إلم زمئر ايمتسٙمٝمؿ وه٘مذا ي

 ايمزي٣مرات اظمرسمب٥م دم يقَمل ايمت٣مؽمع وايمٔم٣مذ َمـ ايمُمٜمر-
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٣م سمٔمٗمد أيّم٣م ايٙمس٣مت فمٛمد رضيح ايمٛمبل هقد فمٙمٝمف ايمسالم َمــ ومبٝمـؾ ايمٖمجـر يتٙمـقن ـىمٚم

ايمٗمرآن ويتٜمجدون ضمتك يدطمؾ ووم٦م ايمٖمجر ويرىمٔمـقن رىمٔمتـل ايمٖمجـر ويٗمـرؤون ايمـدفم٣مء 

وزمٔمد ايمِمالة يسٙمٚمقن فمعم ايمٛمبل ىم٣ميمٔم٣مدة ويٗمـرؤون وإذىم٣مر وزمٔمده٣م يِمٙمقن صالة ايمِمبح 

طمذ ضمس٤م َم٣م يُمغم فمٙمٝمف اظمتِمدر يمٙمجٙمس٥م، ٠مؽمقرة يس، شمؿ يٛمُمد أضمد احل٣مرضيـ أو يٛمُمد َم

وزمٔمد ذيمؽ يٗمقم زم٣ميمقفمظ وايمتذىمغم أضمد أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ احل٣مرضيـ وسمستٚمر ايٙمسـ٥م إلم ومبٝمـؾ 

وإذا ص٣مدف يقم ايمثالشمـ٣مء اهلل وخيرصمقن َمـ ايمٗمب٥م،  إذاق ايمُمٚمس وسمرسم٤م ايمٖمقاسمح ويدفمقن

هـذا ، وإذا ص٣مدف يقم ايٚمٔم٥م يٗمرؤون زمـردة اظمـديح يمٙمبقصـغمي، يٗمرؤون ضمرضة زم٣مؽمقدان

 طم٣مص زمقوم٦م ايٙمس٣مت ايمتل سمٛمٔمٗمد زم٣ميمٗمب٥م زمٔمد صالة ايمِمبح-

زمـ زيـ احلبًم زمزي٣مرهتؿ ومبؾ يقم ايمت٣مؽمع، وحتديًدا دم صب٣مح  ىمام يٗمقم احلب٣مئ٤م آل أمحد

يتِمدره٣م اظمٛمِم٤م ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم، ودم ايمٖمؼمة اظمس٣مئٝم٥م َمـ ٞمٖمس  ايمٝمقم ايمس٣مزمع َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف

ل، همٝمخرصمقن إلم ايمٛمٜمر، شمؿ ـر زي٣مرة احلبٝم٤م فمقم زمـ حمٚمد احلبُمـايمٝمقم سمبدأ َمـ ومبٝمؾ ايمٔمِم

ويٛمتٓمـرون ، همغمىمٔمـقن حتٝمـ٥م اظمسـجد، يْمٙمٔمقن َمـ ايمٛمٜمر إلم ضمِم٣مة ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر

ٌم دم ايامفم٥م وَم٣م يتبٔمٜم٣م َمــ إذىمـ٣مر، ـدطمقل ووم٦م صالة ايمٔمٌم، وزمٔمد أداء همريّم٥م ايمٔم

يٗمرؤون ؽمقرة يس، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ومراءة ؽمـقرة يـس يرسمـ٤م اظمٛمِمـ٤م ايمٗمـ٣مئؿ زمٚمٗمـ٣مم 

احلبٝم٤م فمقم احلبًم ايمٖم٣محت٥م ويدفمقن احلؼ سمب٣مرك وسمٔم٣ملم، شمؿ يتحرىمقن َمـردديـ ايمب٣مومٝمـ٣مت 

تٜمـ٣مء َمٛمـف ايمِم٣محل٣مت ضمتك يِمٙمقا إلم زمئر ايمتسٙمٝمؿ، ويٗمـقم اظمٛمِمـ٤م زم٣ميمتسـٙمٝمؿ، وزمٔمـد آٞم

يتحرىمقن َمردديـ ايمب٣مومٝم٣مت ايمِم٣محل٣مت ضمتـك يِمـٙمقا إلم فمٛمـد ايمرضـيح، ويسـٙمؿ ايمٗمـ٣مئؿ 

ؽمـقرة هـقد أو : زم٣مظمٗم٣مم، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمتسٙمٝمؿ جيٙمسقن ويٗمرؤون إضمـدى ايمسـقرسمكم

 ؽمقرة يس،وزمٔمد آٞمتٜم٣مء يرسم٤م اظمٛمِم٤م ايمٖمقاسمح-
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ار ايمذيـ يتؿ حترىمٜمؿ يـقم هذا َم٣م يٗمقم زمف ايمزوار ايمقاهمدون زم٣ميمُمٔم٤م ومبؾ وصقل زمٗمٝم٥م ايمزو

ٌم اظمّساح همٗمط فمعم ضم٣مهم٥م ايمسقق ايمتـ٣مزمع  ظمٗمـ٣مم ـوٓ يٗمت، اظمّساح دم ايمٝمقم ايمس٣مزمع َمـ ايمُمٜمر

زمـ فمٙمـقي احلـداد  اهلل زمـ فمٚمر ضم٣مَمد زم٣مفمٙمقي، وفمعم َمٗم٣مم اإلَم٣مم احلبٝم٤م فمبد احلبٝم٤م ضم٣مَمد

ىم٤م ىمؾ ضم٣مهمـ٥م زمؾ ىم٣مٞم٦م ىمؾ احُلَقف زمجٚمٝمع أضمٝم٣مء سمريؿ سمتٜمٝمٟم وسمستٔمد ويتحرك ر، زم٣محل٣موي

نمغم أن هٛمـ٣مك ـمـروف ومٜمريـ٥م حتـ٦م ـمـؾ احل٘مـؿ ايمُمـٝمقفمل ، راحـَمـ اظمقاومع اخل٣مص٥م زم٣مظمس

ايمتٔمسٖمل أصمػمت ايمٛم٣مس فمٚمقَم٣م فمعم إيٗم٣مف ايمزي٣مرة وإزمْم٣مهل٣م همقومٖم٦م ىمؾ احلقف َمــ ايمٗمٝمـ٣مم 

زم٣مظمّساح دم يقَمف اظمٔمٙمقم وسمقومٖم٦م َمراؽمٝمؿ ايمزي٣مرة رؽمٚمٝم٣م همؼمة َمـ ايمزَمـ، فمٙمام زمٟمن ايمزيـ٣مرة مل 

٣مئٝم٣م، وذه٤م أٞم٣مس ىمثغمون ووم٣مَمقا زم٣ميمزي٣مرة فمعم ؾمبف ؿم٣مزمٔمٜم٣م ايمس٣مزمؼ، وَمـ شمؿ ؾمـ٣مءت سمٗمػ هن

إومدار وفم٣مدت إَمقر إلم وضٔمٜم٣م ايمْمبٝمٔمل وأومدم ايم٘مثـغم فمـعم ايمـذه٣مب إلم سمٙمـؽ ايمزيـ٣مرة 

وؽم٣مرت إَمقر ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م ضمتك فم٣مد ؿم٣مزمع ايمزي٣مرة فمعم َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف ؽمـ٣مزمٗم٣م، همٗمـ٣مم أصـح٣مب 

ظمٔمت٣مدة يمٙمزي٣مرة دم ايمذه٣مب واإلي٣مب واؽمتٚمر ومٝم٣مم اظمّساح فمعم َم٣م ىمـ٣من اظمٗم٣مَم٣مت زم١مفم٣مدة ايمٔم٣مدة ا

فمٙمٝمف َمـ ومبؾ ضم٣مهمتل ايمسقق واحل٣موي ظمٗم٣مم ىمؾ َمـ ايمس٣مدة آل ضم٣مَمد وآل احلداد وزمٗمٝم٥م احُلَقف 

ٓ زايم٦م َمتقومٖم٥م فمـ ايمٗمٝم٣مم زم١مفم٣مدة اظمّساح ىمام ىم٣مٞمقا يٗمقَمقن زمـف ؽمـ٣مزمٗم٣م، آَمٙمـكم فمـقدة ذيمـؽ 

اظمقلم أن حيٖمظ فمٙمٝمٛم٣م وخيٙمد يمٛم٣م سمٙمـؽ  ٣م إلم َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف، ؽم٣مئٙمكموإضمٝم٣مء سمٙمؽ ايمٔم٣مدة وإفم٣مدهت

ايمٔم٣مدات احلسٛم٥م وئمٝمد َم٣م اٞمدرس َمــ َم٣مضـٝمٛم٣م وَمـ٣م َمـر فمٙمٝمـف آزم٣مؤٞمـ٣م وأؽمـالهمٛم٣م ايمِمـ٣محلقن 

 اهلل فمٙمٝمٜمؿ وٞمٖمٔمٛم٣م اؿ آَمكم- رضقان

وه٣مٞمحـ ٞمِمػ يقم اظمّساح وٞمٔمْمل ايمٗم٣مري ايم٘مريؿ َم٣م يٙمزم َمٔمرهمتف فمـ َم٣م يـتؿ دم ذيمـؽ 

ٖمل صب٣مح ايمٝمقم ايمس٣مزمع َمــ ايمُمـٜمر ودم وومـ٦م َمب٘مـر أول اإلذاق يتحـرك رىمـ٤م ايمٝمقم، هم

َمسجد آل أيب فمٙمقي ايمٗم٣مئؿ زمزي٣مرة ايمس٣مدة آل ضم٣مَمد َمـ زمٝم٦م اظمٗم٣مم همٝمٗمقَمـقن زم٣ميمتٜم٣مويـد  إَم٣مم
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(1)اظمُمٜمقرة واخلقي٤م واظمرازح وي٘مقن اإلَم٣مم اظمذىمقر طمٙمٖمٜمؿ ويتٗمدَمف َمــ حيٚمـؾ )ايمُٗمْبـع(
 

زمــ فمٚمـر ضم٣مَمـد ونمـغمه َمــ ايمسـٙمػ  ٣مؽم٣مت يمٙمحبٝم٤م ضم٣مَمدايمذي هق فمب٣مرة فمـ جمٚمقفم٥م يمب

ايمِم٣ميمح، شمؿ سمٙمحؼ اؿ جمٚمقفم٥م راىمبكم فمعم ايامل هذه اظمجٚمقفم٥م ضمرص٦م فمعم إزمٗمـ٣مء صمـزء 

َمـ ايمٔم٣مدة ايمس٣مزمٗم٥م ضمٝمـ٧م ىمـ٣من َمٔمٓمـؿ ايمـزوار يـذهبقن فمـعم ايـامل واحلٚمـغم يمٔمـدم سمـقهمر 

قٞمـف َمــ زاد فمـعم ايمسٝم٣مرات آٞمذاك، وزمٔمض ايمزوار يٚمُمقن فمعم إومـدام ضمـ٣مَمٙمكم َمـ٣م حيت٣مصم

ج٣مه زمٝم٦م َمٗم٣مم اإلَم٣مم احلداد همٝمْمؾ َمــ ـضم٣مَمـد همٝمٗمٖمقن سم رؤوؽمٜمؿ وه٘مذا يستٚمر َمقىم٤م آل

ايمٛم٣مهمذة َمٛمِم٤م احلداد ويرسم٤م هلؿ ايمٖم٣محت٥م وفمٛمدَم٣م يٛمتٜمل َمــ سمرسمٝمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م يُمـغم فمٙمـٝمٜمؿ 

اهلل ويتحرىمـقن َمقاصـٙمكم َمسـغمهتؿ  زمردائف ىمٔمالَم٥م َمتٖمؼ فمٙمٝمٜم٣م همٝمٗمرؤون ايمٖم٣محت٥م ويـدفمقن

زمـ ؽم٣ممل وَمـ دم َمٗمػمسمف شمؿ يـذهبقن  قا إلم فمٝمٛم٣مت همٝمزورون رضيح ايمُمٝمخ أيب زم٘مرضمتك يِمٙم

اهلل  إلم زمٝم٦م اظمٛمِم٤م ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم ويٛمُمد أضمد احل٣مرضيـ ويرسم٤م هلؿ ايمٖم٣محت٥م اظمٛمِم٤م ويدفمق

ٌمهمقن َمقاصٙمكم َمسغمهتؿ إلم )وَمَسؿ( ويزورون َمقلم ايمٔمجز أمحد ايمُمٜمٝمد  ازمـ ايمٖمٗمٝمف ـشمؿ يٛم

، اخُلـْقن : زم٘مثـغم َمــ ايمبٙمـدان وايمٗمـرى َمثـؾ ي٣مرة يقاصٙمقن اظمًم ويٚمروناظمٗمدم، وزمٔمد ايمز

ْقم ٔم٥م ـوايمسبـ، ٛمَْٔمفـوسمِـ، َراشـزمــ ََمـ وديـ٣مر آل، وَيْبُحـر، وهُمْٕمَٚمف، وايمٔمِمب٥م، وفِمِِمؿ، وايمس 

وَمــ هـذه ايمـدي٣مر سمٗمـرب اظمرضمٙمـ٥م ويِمـٙمقن ، زمـ ىُمْقب ٣مر آلـودي، ودي٣مر ايمَس٣مِدة، ايمقدي٣من

 اهلل هقد فمٙمٝمف وفمعم ٞمبٝمٛم٣م أهمّمؾ ايمِمالة وايمسالم- يمٛمقير، ؾمٔم٤م ٞمبلزم٣ميمسالَم٥م إلم ايمُمٔم٤م ا

أَم٣م اظمجٚمقفم٥م ايمتل سمرىم٤م ايامل همٝمتٛمٗمٙمقن َمؼمضمٙمكم َمـ زمٙمد إلم زمٙمد، وفمٛمد َم٣م يدطمٙمقن إلم 

فمٝمٛم٣مت وومسؿ ونمغممه٣م يٗمقَمقن زم٣ميمسب٣مق فمعم ايـامل وذيمـؽ َمـ٣م يسـٚمك )زم٣ميمٔمـ٣مدة( وه٘مـذا 

 ـــــــــــــــــ

 .يتػمك زمٙمبسٜم٣م، ِم٣محلكمهق زمٗمٝم٥م َمـ آشم٣مر َمالزمس ايم : ايمُٗمبع (1)
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  -يمْمريؼيقَمل ايمس٣مزمع وايمث٣مَمـ َمـ ايمُمٜمر دم ا يٗمّمقن

 
 صورة لزوار نيب اهلل هود عؾقه السالم عـد دخوهلم لؾشِّْعِب

وهذه ايمْمريٗم٥م ايمتل ؽمٙم٘مٜم٣م ايمس٣مدة آل ضم٣مَمـد يسـٙم٘مٜم٣م ايمسـ٣مدة ، ايمُمٔم٤م زم٣ميمسالَم٥م ويِمٙمقن إلم

اظمٛمِم٤م وايمُمخص ايمذي حيٚمؾ ايمٗمبع ايمذي هق فمب٣مرة فمـ زمرىم٥م َمـ يمبـ٣مس  آل احلداد يتٗمدَمٜمؿ

 اإلَم٣مم احلداد ونمغمه َمـ ايمسٙمػ-

زمـ ؽمـ٣ممل َمــ فمٝمٛمـ٣مت سمتٗمدَمـف ايمْمٝم٣ميمـ٥م وايمبٝمـ٣مرق ويٙمـٝمٜمؿ  ام يتحرك َمقىم٤م ايمُمٝمخ أيب زم٘مرىم

اظمٛمِم٤م وَمـ زمِمحبتف َمـ احلب٣مئ٤م آل ايمُمٝمخ أيب زم٘مر واظمٔم٣مظم٥م آل زم٣موزير وزمٔمض اظمحبكم، وأشمٛمـ٣مء 

حترىمٜمؿ سمْمٙمؼ ايمٔمٝم٣مرات ايمٛم٣مري٥م ازمتٜم٣مصم٣م زم٣ميمزي٣مرة، ويقاصٙمقن َمسغمهتؿ ضمتك يِمـٙمقا إلم ايمُمـٔم٤م 

َمـ ايمزوار ايمقاهمديـ  يمٙمُمٔم٤م إلم اظمقاومع اخل٣مصـ٥م اـؿ اظمسـامة زم٣مخلـدور أي ايمبٝمـقت ويٗمِمد ىمؾ 

ايمتل جيٙمسقن همٝمٜم٣م َمدة إوم٣مَمتٜمؿ زم٣ميمُمٔم٤م وطمالل سمٙمؽ إي٣مم يتب٣مديمقن ايمزيـ٣مرات زمٔمّمـٜمؿ زمٔمّمـ٣م 

ودم أشمٛم٣مء سمٙمؽ ايٙمس٣مت يتب٣مديمقن احلدي٧م وايمتسٚمٝمع َمـ ومبؾ اظمٛمُمـديـ ويٗمـرأ دم زمٔمـض ىمتـ٤م 

َمـ أطمر ايمدفم٣مء واظمدد واإلصم٣مزة واإليمب٣مس واإلؿمٔم٣مم ىمام هل فمـ٣مدة  ايمسٙمػ ويْمٙم٤م ىمؾ واضمد
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ايمسٙمػ، وسمٔمتػم سمٙمؽ إي٣مم أي٣مم أفمٝم٣مد يتب٣مديمقن همٝمٜم٣م فمب٣مرات ايمتٜم٣مين زمٗمبقل ايمزي٣مرة وأن سمٔمقد فمـعم 

ـِ واخلغم وايمػمىم٥م ؽمٛمٝمٛم٣م فمديدة وأفمقاَم٣م َمديدة دم فم٣مهمٝم٥م وؽمالَم٥م-  ايٚمٝمع زم٣ميمٝمُْٚم

 فمعم ايمٛمحق أيت: وٞمبدأ أن دم ذىمر ايمزي٣مرات

دم صب٣مح ايمٝمقم ايمت٣مؽمع َمـ ايمُمٜمر ودم ؽم٣مفم٥م َمب٘مرة زمٔمد إذاق ايمُمٚمس سمٗمـ٣مم أول زيـ٣مرة 

يٗمقم ا٣م ايمس٣مدة آل زمٙمٖمٗمٝمف وسمسٚمك سمٙمـؽ ايمزيـ٣مرة زمزيـ٣مرة ايمٖمـتح: ٕن اـ٣م سمٖمـتح ايمزيـ٣مرات، 

داده إلم ايمٛمٜمـر ويٕمتسـؾ همٝمتحرك رىم٤م ايمس٣مدة اظمذىمقريـ يتٗمدَمٜمؿ ايمٗم٣مئؿ زمٚمٗم٣مم أهٙمـف وأصمـ

ويسٗمل َمـ سمٗمدم إيمٝمف يمْمٙم٤م ايمسٗمٝم٣م َمـ ايمٛمٜمر يمٙمتػمك زمذيمؽ فمعم ٞمٝم٥م َمـ ؽمبؼ، شمؿ يتحرك َمــ 

اهلل زمـام ؾمـ٣مء وايمٛمـ٣مس  ايمٛمٜمر إلم ضمِم٣مة ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر ويِمـقم حتٝمـ٥م اظمسـجد ويـدفمق

ة يتقاهمدون يمٙمحِم٣مة اظمذىمقرة، وفمٛمدَم٣م ي٘مقن أهؾ ايمزي٣مرة َم٘متٚمٙمـكم يْمٙمـ٤م ايمٗمـ٣مئؿ زم٣ميمزيـ٣مر

اظمداطمـ ويّمع همٝمٜم٣م ايمدطمقن ويدار فمعم احل٣مرضيـ ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويس وفمٛمد آٞمتٜمـ٣مء َمــ 

اهلل ويتحرك احل٣مرضون وأيمسٛمتٜمؿ سمٙمٜم٨م زم٣ميمب٣مومٝم٣مت ايمِم٣محل٣مت ضمتـك  ومراءة ؽمقرة يس يدفمق

يِمٙمقا إلم زمئر ايمتسٙمٝمؿ ويسٙمؿ ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗم٣مم زم٣ميمسالم اخل٣مص زم٣ميمزي٣مرة وإذا اٞمتٜمك َمـ ايمتسـٙمٝمؿ 

ٝمٜمؿ وهؿ يرددون ايمب٣مومٝم٣مت ايمِم٣محل٣مت ضمتك يِمٙمقا إلم رضيح ايمٛمبل هقد فمٙمٝمـف يقاصٙمقن َمُم

ايمسالم ويسٙمؿ فمٙمٝمف ايمسالم اظمٔمٜمقد وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمسالم جيٙمس ايٚمٝمع ويٗمرؤون ايمٖم٣محت٥م 

اهلل ويتحرىمـقن إلم حتـ٦م )ايمٛم٣مومـ٥م(  ويس وزمٔمد ذيمؽ يرسم٤م ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمزي٣مرة ايمٖمقاسمح ويدفمقن

 بغمة يستٓمٙمقن ا٣م ودم أشمٛم٣مء َمُمٝمٜمؿ يرددون هذا ايمبٝم٦م: وايمتل هل فمب٣مرة فمـ صخرة ىم

 زرسمـــــؿ زمِـــــَؿ رصَمْٔمـــــتُؿْ  : إن ومٝمـــــَؾ 

 

ـــــقل  ـــــ٣م ٞمٗم ـــــِؾ َم ـــــٝم د ايمرؽم ـــــ٣م ؽم  ي

ــــــغم  ــــــؾ طم ــــــ٣م زم٘م ــــــقا رصمٔمٛم  ومقيم

 

صـــــــقل   اصمتٚمـــــــع ايمٖمـــــــرع وٕا
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ي٘مررون ذيمؽ ضمتك يِمٙمقا إلم حت٦م ايمٛم٣موم٥م همٝمجٙمسقا ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويدار ايمبخقر ويبـدأ 

ويستٚمرون دم اظمقاطمذ وايمٛمُم٣مئد وَم٣م هق َمٔمٜمقد، وإن وصمـد وومتـ٣م اظمٔمٙمؿ زم٣منمري٤م دم احلرضة، 

ىم٣مهمٝم٣م وم٣مم ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمزي٣مرة أو أؾم٣مر إلم أضمد َمـ احل٣مرضيـ يمٝمذىمر ايمٛم٣مس وزمٔمد اظمذاىمرة يقاصؾ 

اهلل ويٛمٌمهمقن،  اظمٔمٙمؿ زم٣منمري٤م َم٣م سمبٗمك َمـ احلرضة وخيتتؿ ايمزي٣مرة زمؼمسمٝم٤م ايمٖمقاسمح ويدفمقن

ٖمٗمٝمف دم ايمٖمؼمة ايمِمب٣مضمٝم٥م شمـؿ يٗمقَمـقن دم ايمٖمـؼمة اظمسـ٣مئٝم٥م َمــ واذا سمٛمتٜمل زي٣مرة ايمس٣مدة آل زمٙم

ٞمٖمس ايمٝمقم زمٗمراءة َمقيمد ذف إٞم٣مم زمكم ايمٔمُم٣مءيـ دم ايمس٣مضم٥م ايمقاومٔم٥م نمرب ومػم ايمٛمبـل هـقد 

فمٙمٝمف وفمعم ٞمبٝمٛم٣م أهمّمؾ ايمِمـالة وايمسـالم،همٝمٗمرأ اظمقيمـد اظمٔمٙمـؿ زم٣منمريـ٤م وجمٚمقفمتـف، ويـدار 

ايمٗم٣مئؿ زم٣مظمٗمـ٣مم أو نمـغمه زم١مؾمـ٣مرسمف وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ  واظم٣مء وزمٔمد اظمٗم٣مم يذىمر احل٣مرضيـايمبخقر 

اظمذاىمرة ي٘مٚمؾ اظمٔمٙمؿ زم٣منمري٤م زمٗمٝم٥م اظمقيمد واظمقاطمذ وايمدفم٣مء شمـؿ سمرسمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م اخلت٣مَمٝمـ٥م يٙمسـ٥م 

اهلل شمؿ ي٠مذن اظمٔمٙمؿ أذان ايمٔمُم٣مء ويٗمٝمؿ ايمِمـالة ويِمـٙمقن همريّمـ٥م ايمٔمُمـ٣مء وزمٔمـد  اظمقيمد ويدفمقن

ٙمٝمف ايمسالم زم٣ميمسالم اظمٔمٜمقد وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ايمتسـٙمٝمؿ ايمِمالة يسٙمؿ اظمتِمدر فمعم ايمٛمبل هقد فم

واذا سمٛمتٜمل زي٣مرة ايمٖمـتح يمٙمسـ٣مدة آل زمٙمٖمٗمٝمـف، ، اهلل ويٛمٌمف احل٣مرضون يرسم٤م ايمٖمقاسمح ويدفمقن

 وسمقم زي٣مرة ايمس٣مدة آل زمٙمٖمٗمٝمف زي٣مرة ايمس٣مدة آل احلداد-

طمٙمٖم٣مؤه َمتٚمثٙم٥م دم ايمٗم٣مئؿ زمٚمٗم٣مَمـف  ا٣مزمـ فمٙمقي احلداد ايمتل يٗمقم  اهلل سمبدأ زي٣مرة احلبٝم٤م فمبد

َمـ يسٚمك زم٣مظمٛمِم٤م همتٗم٣مم هذه ايمزي٣مرة اظمُمٜمقدة فمٗم٤م زي٣مرة آل زمٙمٖمٗمٝمف َمب٣مذة ضمس٤م ايمْمريٗمـ٥م 

ايمتل هنجٜم٣م آل زمٙمٖمٗمٝمف يزاد فمعم ذيمؽ ايمٗمبع يمإلَم٣مم احلداد، ويٗمقم زم٣محلرضة حت٦م ايمٛم٣موم٥م اظمٔم٣مظمـ٥م آل 

وزمٔمـد ، َمــ احلـ٣مرضيـ يمٝمـذىمر ايمٛمـ٣مسزم٣مضمرَمل وأشمٛم٣مء احلرضة يُمغم اظمٛمِم٤م فمعم َمـ خيتـ٣مره 

رة وايمٛمُمـ٣مئد شمـؿ يرسمـ٤م ايمٖمـقاسمح ـَمـ احلّمـ اظمذاىمرة يقاصؾ اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل ومج٣مفمتف َم٣م سمبٗمك
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 اهلل ويٛمٌمف ايٚمع ايمٕمٖمغم- ويدفمقن

ويتجٚمع ايمس٣مدة آل احلداد واظمٔم٣مظم٥م آل زم٣مضمرَمل ويِمحبٜمؿ أٞم٣مس ىمثـغم َمــ زمٝمـٛمٜمؿ اظمٛم٣مصـ٤م 

٥م ايمٗمريب٥م َمــ ايمٛم٣مومـ٥م دم ايٜمـ٥م ايمٕمرزمٝمـ٥م شمـؿ يتحـرك ذيمـؽ وإفمٝم٣من ويتؿ ذيمؽ ايمتجٚمع دم ايمس٣مضم

ممع اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل دم اظم٠مطمذ زم٣ميمٗمِمٝمدة ايمسـحري٥م ـايمرىم٤م ايم٘مبغم ويتٗمدَمٜمؿ َمـ حيٚمؾ ايمٗمبع وي

  :  ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م

 يــ٣م رب يــ٣م فمــ٣ممل احلـــ٣مل

فمٛمد ازمتداء حترىمٜمؿ ويقاصٙمقن َمُمٝمٜمؿ وهؿ يرددون ذيمؽ اظم٠مطمذ مج٣مفمٝم٣م ضمتك يِمٙمقا إلم   

٣مئ٤م آل احلداد همغمضم٤م اؿ اظمٛمِم٤م وَمـ َمٔمف َمـ مج٣مفمتف ويدار ايمبخـقر ويٙمبسـٜمؿ طمدر احلب

اظمٛمِم٤م ايمٗمبع يمٙمتػمك زمف ويستٚمر اإليمبـ٣مس ضمتـك حيـكم وومـ٦م سمٗمـديؿ ؿمٔمـ٣مم وصمبـ٥م ايمٕمـداء 

يمٙمّمٝمقف اظمدفمقيـ ويٚمٝمع احل٣مرضيـ، وزمٔمد سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم يدار ايمُم٣مي وخيتؿ اظمجٙمس زمدير 

اهلل ويٛمٌمـف  رَمل ويرسمـ٤م اظمٛمِمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م ويـدفمقايمبخقر وزمٛمُمٝمدة يٛمُمده٣م اظمٔمٙمؿ زمـ٣مضم

احل٣مرضون شمؿ سمٖمد جمٚمقفم٣مت ىمبغمة أطمرى َمـ ايمٛم٣مس ويٙمبسـٜمؿ اظمٛمِمـ٤م )ايمٗمبـع( وسم٘مٚمٙمـ٥م 

يمزي٣مرة آل احلداد يٗمقَمقن زمٗمراءة اظمقيمد دم ايمس٣مضم٥م ايمقاومٔم٥م أَمـ٣مم طمـدرهؿ دم ايٜمـ٥م ايٛمقزمٝمـ٥م 

اهلل  يريد َمــ رصمـ٣مل ايمـدفمقة إلمويٗمرأ اظمقيمد آل زم٣مضمرَمل وزمٔمد ايمٗمٝم٣مم يُمغم اظمٛمِم٤م فمعم َمـ 

اهلل-  يمٝمذىمر احل٣مرضيـ وزمٔمد اظمذاىمرة ي٘مٚمؾ اظمٔمٙمؿ زمٗمٝم٥م اظمقيمد وخيـتؿ زم٣ميمـدفم٣مء وآزمتٜمـ٣مل إلم

ويٗم٣مم هذا اظمقيمد أول ايمٙمٝمؾ ضمقارم ايمس٣مفم٥م ايمث٣ميمث٥م زم٣ميمتقومٝم٦م اظمحقم زمٔمد ايمٔمُم٣مء َمـ َمس٣مء يـقم 

  ي٣مرة آل ضم٣مَمد-ايمت٣مؽمع َمـ ايمُمٜمر واذا سمٛمتٜمل زي٣مرة آل احلداد، وسمٙمٝمٜم٣م ز

ضم٣مَمد، همٝمخرصمقن إلم ايمٛمٜمر ومبٝمـؾ  ودم فمٌم ايمٝمقم ايمت٣مؽمع َمـ ايمُمٜمر سمٗم٣مم زي٣مرة ايمس٣مدة آل
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ايمٔمٌم يتٗمدَمٜمؿ اظمتِمدر يمٙمزي٣مرة وَمـ حيٚمؾ )ايمٗمبع( ويٕمتسٙمقن دم ايمٛمٜمـر شمـؿ يِمـٔمدون إلم 

ن ر أذـضمِم٣مة فمٚمر ويِمٙمقن ايمتحٝم٥م ويٗمرؤون ؽمقرة يـس،  وإذا ضمـ٣من دطمـقل وومـ٦م ايمٔمِمـ

اظمٔمٙمؿ وأوم٣مم ايمِمالة وأدوا همريّم٥م ايمٔمٌم وزمٔمد ذيمؽ يتحرك اظمقىم٤م ايم٘مبغم وىمٙمٜمؿ يٙمٜمجقن 

زم٣ميمب٣مومٝم٣مت ايمِم٣محل٣مت ضمتك يِمٙمقا إلم زمئر ايمتسٙمٝمؿ ويسٙمؿ إَم٣مم َمسجد آل أيب فمٙمـقي ايمٗمـ٣مئؿ 

زمزي٣مرة ايمس٣مدة آل ضم٣مَمد، شمؿ يستٚمر دم أداء مجٝمع َم٣م هق َمْمٙمقب يمٙمزي٣مرة ىمام أداه٣م َمـ ومبٙمـف دم 

م فمٛمد ومٝم٣مَمٜمؿ زم٣ميمزي٣مرات شمؿ خيرصمقن إلم حت٦م ايمٛم٣مومـ٥م وي٘مـقن صمٙمقؽمـٜمؿ دم ايٜمـ٥م ذيمؽ ايمٝمق

ايمممومٝم٥م ويٗمقم اظمٔم٣مظم٥م آل زم٣منمري٤م زم٣محلرضة وايمٛمُم٣مئد ىمام هـل ايمٔمـ٣مدة دم ايمزيـ٣مرات ايمسـ٣مزمٗم٥م 

ويُمغم اظمتِمدر فمعم َمـ خيت٣مره َمـ احلـ٣مرضيـ يمٝمـذىمر ايمٛمـ٣مس وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ اظمـذاىمرة 

َمـ اظمقاطمذ ضمتك حيـكم وومـ٦م دطمـقل صـالة اظمٕمـرب وسمٛمتٜمـل يقاصؾ آل زم٣منمري٤م َم٣م سمبٗمك 

 ايمزي٣مرة زمٟمداء صالة اظمٕمرب ي٠مَمٜمؿ اظمتِمدر يمٙمزي٣مرة اظمذىمقرة-

ودم همجر ايمٝمقم ايمٔم٣مذ وزمٔمد أداء صالة ايمِمبح يٗمرأ اظمقيمـد دم طمـدر احلب٣مئـ٤م  آل ضم٣مَمـد 

ء وايمٖمـقاسمح ويٗمرأ اظمتِمدر اظمقيمد ويٗمقَمقن زم٣مظمقاطمذ آل زم٣منمري٤م وختتؿ صمٙمس٥م اظمقيمد زم٣ميمـدفم٣م

وزمذيمؽ اىمتٚمٙمـ٦م زيـ٣مرة آل ضم٣مَمـد  رف احل٣مرضون-ـوإيمب٣مس ايمٗمبع يمٙمتػمك زمف ىم٣ميمٔم٣مدة ويٛمِم

 وسمٙمٝمٜم٣م زي٣مرة آل ؾمٜم٣مب ايمديـ-

ؾمٜم٣مب ايمديـ همٝمسٙم٘مقن ايمْمريٗمـ٥م  دم صب٣مح ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ ايمُمٜمر سمٗم٣مم زي٣مرة ايمس٣مدة آل

زمٙمٖمٗمٝمف وآل احلداد وآل ضم٣مَمد زم٣مٓنمتس٣مل دم ايمٛمٜمر ايمتل ؽمٙم٘مٜم٣م َمـ ومبٙمٜمؿ دم زي٣مراهتؿ وهؿ آل 

وايمتجٚمع دم ضمِم٣مة فمٚمر وايمتحرك َمٛمٜم٣م إلم زمئر ايمتسٙمٝمؿ شمؿ إلم ومػم ايمٛمبل هقد فمٙمٝمف وفمعم ٞمبٝمٛمـ٣م 

أهمّمؾ ايمِمالة وايمسالم، ويٗمقم زم٣ميمزي٣مرة وايمتسٙمٝمؿ وسمرسمٝم٤م ايمٖمقاسمح أىمػمهؿ ؽمٛم٣م ضمس٤م فم٣مدة 
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ٗمـقم اظمٔم٣مظمـ٥م آل زم٣منمريـ٤م زمـٟمداء احلرضـة َمـ ؽمٙمػ َمـ آزم٣مئٜمؿ شمؿ خيرصمقن إلم حت٦م ايمٛم٣موم٥م وي

زمــ  زمـ ؾمـٝمخ اظمٔمٜمقدة وسمتخٙمٙمٜم٣م زمٔمض ايمٗمِم٣مئد يمٙمُمٝمخ ؾمٜم٣مب ايمديـ وحلٖمٝمده احلبٝم٤م فمقم

ؾمٜم٣مب ايمديـ وإذا ىم٣من ايمقوم٦م َمتسٔم٣م أؾم٣مر اظمتِمدر فمعم أضمد احل٣مرضيـ يمٝمذىمر ايمٛمـ٣مس، شمـؿ 

َمــ ومبـؾ اظمٔمٙمـؿ وختتؿ ايمزي٣مرة زمؼمسمٝم٤م ايمٖمـقاسمح  رة وايمٛمُم٣مئدـزمٔمد ذيمؽ سمست٘مٚمؾ زمٗمٝم٥م احلّم

 زم٣منمري٤م وسمسٚمك زي٣مرة ايمس٣مدة آل ؾمٜم٣مب ايمديـ زمزي٣مرة احلِم٣مد-

وَمـ ايدير زم٣ميمذىمر أن َم٠مؽمس هذه ايمزي٣مرة هق ايمُمٝمخ ؾمٜم٣مب ايمـديـ وفمٛمـد َمـ٣م ىمـػم  دم 

ًٓ ايمسـ وضٔمػ وؾم٣مخ ضمِمؾ فمٛمده ايمٔمجز فمـ ايمٗمٝم٣مم زمٟمداء ايمزي٣مرة سمٙمٖم٦م يٚمٝمٛمً   ورىمـز ٣م وؾمام

زمــ ؽمـ٣ممل همٔمٝمٛمـف واؽمـتخٙمٖمف  زم٘مـر سمٙمٚمٝمذه ايمُمٝمخ أزم٣م همقصمد، ا فمعم َمـ خيت٣مره ويستخٙمٖمفصمٝمًد 

دم صـب٣مح زمــ ؽمـ٣ممل  وَمـ هٛم٣م سمٟمؽمس٦م زي٣مرة ايمُمٝمخ أزمـك زم٘مـر، وىم٣من طمغم طمٙمػ ظمـ ؽمٙمػ

اهلل ظمـ٣م  وهمٗمٛمـ٣م، ؾمٜم٣مب ايمديـ ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ ايمُمٜمر وسمٗم٣مم َمب٣مذة زمٔمد زي٣مرة ايمس٣مدة آل

واـذا ، وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ اهلل ايمزي٣مرة وئمجؾ زم٣ميمبُم٣مرة وهق ضمسبٛم٣م حي٤م ويرىض وأن يتٗمبؾ

 اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف أمجٔمكم- سمٛمتٜمل زي٣مرة آل ؾمٜم٣مب ايمديـ، وصعم

   
زمــ ؽمـ٣ممل دم  دم صب٣مح ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ ايمُمٜمر يٟميت رىم٤م همخر ايمقصمـقد ايمُمـٝمخ أيب زم٘مـر

بٝمـ٣مرق أي إفمـالم ايمت٣مزمٔمـ٥م ايمٛم٣مس سمتٗمدَمٜمؿ ايمْمٝم٣ميمـ٥م وايم ضمُمقد ه٣مئٙم٥م سمّمؿ جم٣مَمٝمع ىمبغمة َمـ

ايٚمقع احلبٝم٤م اظمٛمِم٤م ايمٗم٣مئؿ  ظمٗم٣مم ايمُمٝمخ أيب زم٘مر وسمْمٙمؼ ايمٔمٝم٣مرات ايمٛم٣مري٥م ودم َمٗمدَم٥م سمٙمؽ

زمـ ؽم٣ممل، ويٗمِمدون ايمٛمٜمر ويٕمتسٙمقن ويسٗمل ايمٛم٣مس شمؿ يِمـٔمدون إلم  زمٚمٗم٣مم ايمُمٝمخ أيب زم٘مر

يتحرىمـقن اهلل شمؿ يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويس، وزمٔمـد ذيمـؽ  ضمِم٣مة فمٚمر ويِمقم حتٝم٥م اظمسجد ويدفمق

إلم زمئر ايمتسٙمٝمؿ وإلم رضيح ايمٛمبل هقد فمٙمٝمف ايمسالم ويسٙمؿ زم٣ميمسالم اظمٔمٜمقد ىمٔم٣مدة َمــ ومبٙمـف 
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وزمٔمد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ايمٗمـراءة  وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمتسٙمٝمؿ جيٙمسقن ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م وؽمقرة هقد

يرسم٤م ايمٖمقاسمح وزمٔمد ذيمؽ خيرصمقن إلم حت٦م ايمٛم٣موم٥م ويٗمـقم اظمٔم٣مظمـ٥م آل زمـ٣موزير زمـام هـق َمٗمـرر 

ر احل٣مرضيـ َمـ خيتـ٣مره اظمٛمِمـ٤م وَم ٔمت٣مد َمـ ضمرضة وٞمُم٣مئد وومِم٣مئد يمٙمُمٝمخ أيب زم٘مر، ويذىم 

رة وايمٛمُمـ٣مئد شمـؿ يرسمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م ـزم٣موزير َم٣م سمبَٗمك َمــ احلّمـ وزمٔمد اظمذاىمرة ي٘مٚمؾ اظمٔم٣مظم٥م آل

راف ـاحل٣مرضون، وإذا ص٣مدف وومـ٦م آٞمِمـ اهلل ويٛمٌمف اخلت٣مَمٝم٥م يمٙمزي٣مرة اظمٛمِم٤م ويدفمق

ايمٓمٜمر وزمٔمد أداء ايمِمالة يتحرك ايمرىم٤م إلم فمٛمد رضيح ايمٛمبل هقد دطمقل ووم٦م ايمٓمٜمر صٙمقا 

اهلل  ايمسالم ويسٙمؿ فمٙمٝمف وفمعم إٞمبٝم٣مء زم٣ميمسـالم اظمٔمـروف شمـؿ يرسمـ٤م ايمٖمـقاسمح ويـدفمق فمٙمٝمف

ويذه٤م ايمٛم٣مس زمٔمد ذيمؽ ىمؾ إلم طمدره، شمؿ ئمقدون إلم ايمٗمب٥م ومبٝمؾ اظمٕمرب وإذا ضمـ٣من وومـ٦م 

ا اظمٕمـرب وزمٔمـد ايمِمـالة وايمبٔمديـ٥م يرسمـ٤م دطمقل اظمٕمرب أذن اظمٔمٙمؿ وأومـ٣مم ايمِمـالة وصـٙمق

اظمٛمِم٤م ايمٖم٣محت٥م ويممع اظمٔمٙمؿ زم٣موزير دم اظمقيمد واظمقاطمذ وسمرضب ايمْمغمان وزمٔمد ايمٗمٝم٣مم يُمـغم 

اظمٛمِم٤م فمعم أضمد احل٣مرضيـ يمٝمٗمقم زم٣ميمقفمظ وايمتذىمغم وزمٔمد اظمذاىمرة ي٘مٚمؾ اظمٔمٙمؿ زمٗمٝم٥م اظمقيمـد 

اهلل شمؿ يـ٠مذن اظمٔمٙمـؿ يمِمـالة  يدفمقواظمقاطمذ ويٗمرأ ايمدفم٣مء اظمٛمِم٤م وخيتؿ اظمجٙمس زم٣ميمٖم٣محت٥م و

ايمٔمُم٣مء، ويٗمٝمؿ ايمِمالة وي٠مدون همريّم٥م ايمٔمُم٣مء، وزمٔمد ايمِمالة يٗمقم اظمٛمِمـ٤م زم٣ميمتسـٙمٝمؿ فمـعم 

ايمٛمـبل هقد وفمعم مجٝمع إٞمبٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمِمـالة وايمسـالم، وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ذيمـؽ يرسمـ٤م 

حرضة خمتٌمة ويدار اهلل وخيرصمقن إلم حت٦م ايمٛم٣موم٥م ويٗمقم اظمٔم٣مظم٥م آل زم٣موزير زم ايمٖمقاسمح ويدفمق

ايمبخقر ويقزع ايمبـ فمـعم احلـ٣مرضيـ وختـتؿ هـذه احلرضـة زم٣ميمٖم٣محتـ٥م ايمتـل يرسمبٜمـ٣م اظمٛمِمـ٤م 

اهلل ويٛمٌمهمقن، وختتؿ زي٣مرة ايمس٣مدة آل ايمُمٝمخ أيب زم٘مر زمٟمداء صالة ايمِمبح دم ايمٗمبـ٥م  ويدفمقن

ر ـفمُمـ شمؿ ايمتسٙمٝمؿ فمعم ايمٛمبل هقد فمٙمٝمف ايمسالم، ويٗمرؤون اظمقيمد وي٘مقن هذا دم ايمٝمقم احل٣مدي

زمٛمٝمـ٥م ومبـقل ايمزيـ٣مرة  َمـ ايمُمٜمر اي٣مري وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ومراءة اظمقيمد يرسم٤م اظمٛمِم٤م ايمٖم٣محتـ٥م
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اهلل َمــ  واذا سمٛمتٜمل زي٣مرة آل ايمُمـٝمخ أيب زم٘مـر صمٔمٙمٛمـ٣م، وزمٛمٝم٥م ايمٔمٝم٣مدة دم زي٣مدة دم طمغم وفم٣مهمٝم٥م

 اهلل فمعم ؽمٝمد اظمرؽمٙمكم وآيمف وصحبف أمجٔمكم- ايمٔم٣مئديـ ايمٖم٣مئزيـ اظمٗمبقيمكم وصعم

 
 ة لزوار نيب اهلل هود عؾقه السالم وهم وصعدون لزوارة ؼربه والسالم عؾقهصور

ر زيـ٣مرة اظمٛم٣مهٝمـؾ همٝمجتٚمٔمـقن زمٗمـرب ايمٛمٜمـر ويتحرىمـقن ـوسمٗم٣مم دم ايمٝمقم احل٣مدي فمُم

زمــ ؽمـ٣ممل، وسمْمٙمـؼ ايمٔمٝمـ٣مرات ايمٛم٣مريـ٥م  ويتٗمدَمٜمؿ أضمد ايمس٣مدة َمـ ذري٥م ايمُمـٝمخ أيب زم٘مـر

ٙمٝمؿ ويسٙمٚمقن فمعم أرواح إٞمبٝم٣مء شمؿ يتجٜمـقن إلم ايمٗمبـ٥م ويقاصٙمقن َمُمٝمٜمؿ إلم زمئر ايمتس

ر َمـ أهـؾ ـويسٙمٚمقن فمعم ايمٛمبل هقد فمٙمٝمف ايمسالم زم٣ميمسالم اظمٔمٜمقد شمؿ يذىمرهؿ َمـ حيّم

ــ٣مل إلم ــ٣مرة زم٣ميمٖم٣محتــ٥م وآزمتٜم ــؿ وختــتؿ ايمزي ــدفم٣مء ايمٔمٙم ــؽ اٞمِمــ، اهلل زم٣ميم ــقم ذيم راهمٜمؿ ـي

 وزم٣مٓٞمٌماف سمٛمتٜمل ايمزي٣مرة-

ر يـقم ايمٔمـ٣مذ َمــ ايمُمـٜمر ـغمة حتقيم٦م زي٣مرة اظمٛم٣مهٝمؾ إلم فمِمـهذا ودم ايمسٛمقات إطم        

اهلل ايمٗمبـقل واحلِمـقل فمـعم مجٝمـع  ٞمسـٟمل، اي٣مري واذا يتؿ اخلت٣مم يٚمٝمع ايمزيـ٣مرات ىمٙمٜمـ٣م

 اظمٟمَمقل زمػمىم٥م ايمرؽمقل وأؽمالهمٛم٣م ايمرصم٣مل ايمٖمحقل-



  53 

وٞمٔمقد إلم ذح َم٣م سمبٗمك َمـ ايمٔم٣مدات ايمس٣مئدة يمٙمزيـ٣مرة همٝمٔمـقد ويرصمـع مجٝمـع ايمـزوار إلم 

وأن سمٔمـقد فمٙمـٝمٜمؿ سمٙمـؽ ، اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔمـ٣ملم ايمٗمبـقل ٙمداهنؿ َمزوديـ زم٘مؾ طمغم آَمٙمكم َمـزم

ـِ وايمػمىم٥م-  اظمٛم٣مؽمب٥م زم٣ميمُٝمـْٚم

 
 عؾقه السالم دصورة لًٍؿع الـاس الدًؼيال زوار نيب اهلل هو

همٝمٔمـقدون َمتٛمٗمٙمـكم ، أَم٣م فمـ اظمجٚمقفمـ٥م ايمتـل وهمـدت إلم ايمُمـٔم٤م يمٙمزيـ٣مرة فمـعم ايـامل

ودم فمُمـٝم٥م ، ر وايمث٣مين فممم َمـ ؾمٜمر ؾمـٔمب٣منـٙمد ظمدة يقَمل احل٣مدي فمُمَمؼمضمٙمكم َمـ زمٙمد إلم زم

٣مٞم٥م ـيقم ايمث٣ميم٧م فممم يدطمٙمقن دم َمقىم٤م ىمبغم َمـ ايمٛمـ٣مس يٚمـرون زمُمـ٣مرع ايمبْمٝمحـ٥م وؽمٙمٚمـ

وهؿ يتس٣مزمٗمقن فمعم ايـامل وهلـؿ دم ذيمـؽ َمٛمدوضمـ٥م وايٚمٜمـقر فمـعم ضمـ٣مهمتل  (1)ٚمغمانـوطم

رصمـ٣مل ضم٣مهمـ٥م ايمسـقق زم٣مخلقيـ٤م وزمٔمد آٞمتٜمـ٣مء َمــ ايمسـب٣مق يٗمـقم ، ايمُم٣مرع يتٖمرج فمٙمٝمٜمؿ

 ـــــــــــــــــ

 .أؽمامء يمٗمِمقر َمـ ومِمقر َمديٛم٥م سمريؿ : ايمبْمٝمح٥م وؽمٙمٚمـ٣مٞم٥م وطمـٚمغمان (1)
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واظمرازح ضمتك يِمٙمقا إلم زمٝم٦م َمٗم٣مم ايمس٣مدة آل ضم٣مَمد همتٛمتٜمل اخلقي٤م واظمرازح زمقصـقهلؿ إلم 

حت٦م ايمبٝم٦م اظمذىمقر ويْمٙمٔمقن إلم زمٝم٦م اظمٗم٣مم ويرضم٤م اؿ وزم٣محل٣مرضيـ مجٝمٔم٣م ايمٗمـ٣مئؿ زم٣مظمٗمـ٣مم 

اهلل  يمٖم٣محتـ٥م ويـدفمقويدار فمٙمٝمٜمؿ أشمٛم٣مء ايٙمس٥م ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمقة شمؿ يرسمـ٤م هلـؿ اإلَمـ٣مم ا

 زم٣ميمسالَم٥م- ويٛمٌمهمقن إلم زمٝمقهتؿ فم٣مئديـ

 
 صورة ألحد الؼادمني من زوارة نيب اهلل هود عؾقه السالم وهو ميًطي بعريه

٣م هـذا ايمـؼماث يمٝمٓمؾ حمٖمقـمً : اهلل هقد واذا يٛمتٜمل وصػ َم٣م أَم٘مٛمٛم٣م مجٔمف فمـ زي٣مرة ٞمبل        

 اهلل فمٛمٜمؿ- وسمبٗمك هذه ايمٔم٣مدات ايمتل رسمبٜم٣م ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح ر ي

واخلدور دم ايمسٛمقات ايمس٣مزمٗم٥م يمٝمس٦م زمام هل فمٙمٝمف ضم٣ميمٝم٣م َمــ ضمٝمـ٧م ىمثرهتـ٣م وَمــ ضمٝمـ٧م 

سمقؽمع ايمٔمٚمران همٜمٛم٣مك هم٣مرق ىمبغم صمدا حمسقس وَمٙمٚمقس، ىمام إن سمقهمر اظمٝم٣مه واإلٞم٣مرة ؿمرأت 

اهلل ايمٗم٣مئٚمكم زمذيمؽ وايمـذيـ هلـؿ ايمٛمٓمـر واظمٜمتٚمـكم زمُمـئقن َمتْمٙمبـ٣مت  دم ووم٦م ومري٤م صمزى

كم دم ؽمبٝمؾ احلِمقل يم٘مؾ َم٣م همٝمف اخلغم ويم٘مؾ َم٣م همٝمف ايمِم٣ميمح ويم٘مؾ َم٣م يرنمـ٤م ايمزي٣مرة اظمتْمقفم

ايمزوار طمالل همؼمة إوم٣مَمتٜمؿ زم٣ميمُمٔم٤م وجئمٙمٜمؿ َمرسم٣مضمل ايمٛمٖمس وايمّمـٚمغم ظمـ٣م سمٗمـدم هلـؿ َمــ 

طمدَم٣مت جم٣مٞمٝم٥م ؽمٝمام سمقهمر اظمٝم٣مه إلم اخلدور وايمتل ىم٣مٞمقا ئمـ٣مٞمقن يمٗمٙمتٜمـ٣م ايم٘مثـغم َمــ اظمُمـ٣مق، 
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، ة إلم اخلدور أيّم٣م همٙمٙمف احلٚمد وايمُمـ٘مر فمـعم هـذه ايمٛمٔمٚمـ٥موسمقهمرت زمٔمد ذيمؽ إيِم٣مل اإلٞم٣مر

اهلل ايٚمٝمع يمٙمسغم فمعم هن٨م َمـ ؽم٣مر فمعم ذيمؽ  اهلل أن خيٙمد يمٛم٣م ذيمؽ فمعم ايمدوام ويقهمؼ وٞمسٟمل

اهلل ايمزي٣مرة وئمجؾ زم٣ميمبُم٣مرة وأن ئمٝمده٣م و أَمث٣مهل٣م فمعم طمغم َمـ٣م يـرام زمػمىمـ٥م  ايمٗمدم وأن يتٗمبؾ

وفم٣مهمٝم٥م وؽمالَم٥م فمعم َمدى إفمقام وٞمحٚمده وٞمُم٘مره فمعم ؽمٝمد إٞم٣مم وايمسٙمػ ايم٘مرام دم طمغم 

اهلل وؽمٙمؿ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد ٞمبل اهلدى وايمسالم وفمعم آيمـف وصـحبف  هذا اظمـ واإلٞمٔم٣مم وصعم

 وأسمب٣مفمٜمؿ اخلغمة إفمالم-

وه٣مٞمحـ ٞمتحدث وٞمذىمر َم٣م هق ايمٔمٚمؾ زمف ؽم٣مري اظمٖمٔمقل وَم٣م هق َمرسم٤م ٓؽمتٗمب٣مل ايمٙمٝمٙمـ٥م 

 اظم٘مرم- ايمٔمٓمٝمٚم٥م يمٝمٙم٥م ايمٛمِمػ َمـ ؾمٔمب٣من

دم فمٌم يقم ايمرازمع فممم َمـ ؾمٔمب٣من خيرج َمٔمٓمؿ ايمرصم٣مل َمــ ؾمـٝمقخ وىمٜمـقل وؾمـب٣مب 

وٞم٣مؾمئ٥م إلم سمرزم٥م زمُم٣مر حلّمقر ايمزي٣مرة ايمسٛمقي٥م ايمٔم٣مَم٥م ايم٘م٣مَمٙمـ٥م ايمت٣مَمـ٥م وايمتـل سمبـدأ َمــ فمٛمـد 

زمـ فمـقم زمـ٣مفمٙمقي وسمٛمتٜمـل فمٛمـد رضيـح ؽمـٝمدي احلبٝمـ٤م  رضيح ؽمٝمدي ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم حمٚمد

زمـ ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس وومبؾ ايمبدء دم ايمزي٣مرة وطمالل جتٚمع ايمٛم٣مس جت٣مه رضيح ؽمـٝمدي  اهلل فمبد

اهلل ( و )رب اذح رم  ) ي٣م اهلل ي٣م : ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم وضمقايمٝمف يبتٜمٙمقن زمبٔمض إذىم٣مر مج٣مفمٝم٣م َمثؾ

صدري( ونمغممه٣م َمـ إذىم٣مر وفمٛمد َم٣م ي٘متٚمؾ ايٚمع سمبدأ ايمزي٣مرة ويرسم٤م َمـ زمكم احل٣مرضيـ 

ـ َمـ ايمس٣مدة ايمٔمٙمقيكم أو يُمغم فمعم َمـ يريده يمغمسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويس ضمسـ٤م ايمٛمٝمـ٥م أضمد ايمب٣مرزي

اخل٣مص٥م زمتٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م وزمٔمد ومراءة ؽمقرة يس يٙمٗمـ احل٣مرضيـ زم٣ميمدفم٣مء اظمُمٜمقر واخل٣مص زمٙمٝمٙمـ٥م 

ايمٛمِمػ َمـ ؾمٔمب٣من وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمٛمف يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويس يمٙمٚمرة ايمث٣مٞمٝمـ٥م وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمــ 

يّم٣م وه٘مذا يستٚمر يمٙمٚمرة ايمث٣ميمث٥م يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويس وزمٔمـد ومـراءة ومراءة يس يٙمٗمٛمٜمؿ ايمدفم٣مء أ
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يس يٙمٗمٛمٜمؿ ايمدفم٣مء شمؿ يقاصؾ ومراءة زمٗمٝم٥م ايمدفم٣مء َمٛمٖمردا وايمٛم٣مس َمٛمِمتقن وي٠مَمٛمقن وزمٔمد أن 

َمْمٙمٔمٜمـ٣م: يـ٣م  يٛمتٜمل َمـ ايمدفم٣مء يُمغم فمعم اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل يمٝمٛمُمد ومِمٝمدة اإلَمـ٣مم احلـداد ايمتـل

 -ضبل فمٝمديد َم٣م دم احلسـ يمؽ شم٣مين ---إيمخ

اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويٛمتٗمٙمـقن  ايمٗمِمٝمدة يرسم٤م اظمتِمدر ايمٖمقاسمح شمؿ يبتٜمؾ إلم أن يٛمتٜمل َمـ وزمٔمد

اهلل  َمـ فمٛمد رضيح ؽمٝمدي ايمٖمٗمٝمف ويرسمبقن ايمٖم٣محت٥م يمسٝمدي فمٙمقي ايمٕمٝمقر ويٙمٝمـف ايمُمـٝمخ فمبـد

زمــ فمٙمـقي  زمـ حمٚمد ايمسٗم٣مف شمـؿ ؽمـٝمدي فمـقم ايمرمحـ زم٣مفمٙمقي شمؿ اظمٗمدم ايمث٣مين ايمُمٝمخ فمبد

زمــ  ايمٙمٝمؾ شمؿ ؽمٝمدي حمٚمد زمـ ضمسـ مجؾ ي ضمسـ اظمٔمٙمؿ وازمٛمف حمٚمدطم٣ميمع ومسؿ وزمٔمده ؽمٝمد

اهلل  زمــ فمبـد ايمسـٗم٣مف وؾمـٝمخ ايمـرمحـ زمــ فمبـد ؾمـٝمخ فمقم َمقلم فمٝمديد، ويٙمٝمف ايمسـٝمديـ

إلم فمٛمـد رضيـح ايمُمـٝمح ايم٘مبـغم فمٚمـر زمـ فمٚمر ضم٣مَمد شمؿ يٛمتٗمـؾ  ايمٔمٝمدروس، واحلبٝم٤م ضم٣مَمد

زمـــ فمــقم وايمُمــٝمخ  ـزم٘مــر وفمبــدايمرمح زمـــ أيب اظمحّمــ٣مر وَمـــ ضمقايمٝمــف ؽمــٝمدي ايمُمــٝمخ فمــقم

ايمـديـ وازمٛمـف احلبٝمـ٤م  زمــ ؾمـٜم٣مب اهلل زمـ فمبـد ايمديـ شمؿ يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م يمٙمحبٝم٤م فمٙمقي ؾمٜم٣مب

زمـ ؽم٣ممل وَمـ شمؿ  اهلل وازمٛمف ايمُمٝمخ أيب زم٘مر زمـ فمبد زمـ فمٙمقي شمؿ يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م يمٙمحبٝم٤م ؽم٣ممل حمٚمد

ريط شمـؿ يٗمػ دم ايٜم٥م ايمُماميمٝم٥م حت٦م ومب٥م ؽمٝمدي ايمٔمٝمدروس إىمـػم ويرسمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م ٕهـؾ ايمٖمـ

زمــ أيب زم٘مـر ايمٔمٝمـدروس شمـؿ  اهلل يدطمٙمقن ومب٥م ايمٔمٝمدروس إىمػم ويرسمبقن ايمٖم٣محت٥م يمٙمحبٝم٤م فمبد

زمـ فمٙمـقي احلـداد وجيٙمسـقن وسمرسمـ٤م  اهلل خيرصمقن َمـ ايمٗمب٥م إلم فمٛمد رضيح اإلَم٣مم احلبٝم٤م فمبد

زمــ  اظمٔمٙمؿ زم٣مضمرَمل زمٗمِمٝمدة احلبٝمـ٤م فمـقم ايمٖم٣محت٥م ويس وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ومراءة ؽمقرة يس يٛمُمد

   :  د احلبًمحمٚم

 زم٣ميمٖمتح واإلَمداد واإلرؾم٣مد ** شمبت٦م ومقافمد ؾمٝمخٛم٣م احلداد

 وهل َمـ ايمٗمِمٝمدة ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م: إلم اظمسٙمؽ اظمحٚمقد أرؾمد أوٓدي
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وزمٔمد اإلٞمُم٣مد يذىمر احل٣مرضيـ أضمد أهؾ ايمٔمٙمؿ وزمٔمد اظمذاىمرة ختتؿ ايٙمس٥م زمزي٣مرة ؽمـٝمدٞم٣م 

زمــ ؾمـٝمخ ايمٔمٝمـدروس  اهلل بٝم٤م فمبـداهلل، شمؿ يزورون احل اإلَم٣مم احلداد زم٣ميمٖم٣محت٥م وايمدفم٣مء إلم

وزمذيمؽ سمٛمتٜمل ايمزي٣مرة ايمٔم٣مَم٥م ويتٖمرق ايٚمع ويزور ايمبٔمض َمـٛمٜمؿ صـ٣مضم٤م ايمْم٣مومـ٥م احلبٝمـ٤م 

اهلل ايمٔمٝمدروس ايمقاومع رضحيف دم ايٜم٥م ايمٕمرزمٝم٥م َمـ ومب٥م ؽمٝمدي ايمٔمٝمدروس إىمػم شمؿ زمٔمد  فمبد

ة وهمٝمٜمؿ َمــ ذيمؽ يزور ىمؾ ؾمخص أهٙمف وأوم٣مرزمف زمٚمٗمػمة زمُم٣مر ويٛمٌمهمقن زمٔمد اىمتامل ايمزي٣مر

يذه٤م إلم َمسجد اي٣مَمع زم٣ميمسقق حلّمقر ايٙمس٥م اظمٔمت٣مدة اخل٣مص٥م زمٙمٝمٙم٥م ايمٛمِمػ َمـ ؾمـٔمب٣من 

وايمتل سمٗم٣مم زمكم ايمٔمُم٣مءيـ وَمٛمٜمؿ َمـ يذه٤م إلم اظمس٣مصمد إطمرى زمبٗمٝم٥م إضمٝم٣مء وَمـٛمٜمؿ َمــ 

 ئمقد إلم زمٝمتف-

وايمِمالة فمعم زم٣ميمتالوة وإذىم٣مر  (1)وَمـ ايدير زم٣ميمذىمر ايمٗمٝم٣مم زم١مضمٝم٣مء سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م ايمٖم٣مضٙم٥م

همٝمٗمّمقن سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م دم هتجد وطمُمـقع وطمّمـقع ، اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ايمٛمبل اظمخت٣مر، صعم

واٞم٘مس٣مر إلم ووم٦م إؽمح٣مر ؽم٣مئٙمكم ايم٘مريؿ ايمٕمٖم٣مر ايمٗمبقل وايمٔمٝم٣مدة واحلٖمـظ وايمسـالَم٥م وأن 

حيٓمك ايٚمٝمع زمٛمِمٝم٤م واهمر َمـ ايمٛمٖمح٣مت وايمٔمْم٣مءات وايمتٛمزٓت ايمتل سمتٛمزل دم سمٙمـؽ ايمٙمٝمٙمـ٥م 

فمـعم َمـ٣م ، راتـاهلل سمٔم٣ملم أن سمٔمقد فمٙمٝمٜمؿ سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م وهؿ دم طمغمات وفمقادم وَمسـ نويسٟميمق

ضمبٝمبٛم٣م حمٚمد ؽمٝمد ايمسـ٣مدات، ، وٞمبٝمف أذف وأهمّمؾ اظمخٙمقوم٣مت، خت٣مر رب ايمػمي٣متـحي٤م وي

 اهلل وؽمٙمؿ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ- وصعم، وآيمف وأصح٣مزمف طمغم ايمٗم٣مدات

 ـــــــــــــــــ

)زمٙمٕمٛم٣م أَن ايمدفم٣مء يستج٣مب دم مخس يمٝم٣مل دم يمٝمٙم٥م ايٚمٔم٥م ويمٝمٙم٥م  : اهلل وم٣مل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رمحف (1)

، (2.82آضحك ويمٝمٙم٥م ايمٖمْمر وأول يمٝمٙم٥م َمـ رصم٤م ويمٝمٙم٥م ايمٛمِمػ َمـ ؾمٔمب٣من( سمٙمخٝمص احلبغم )

 (-3.319ؽمٛمـ ايمبٝمٜمٗمل ايم٘مػمى )
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اهلل سمب٣مرك  يمِمٝم٣مم وؾمٜمر ايمٔمب٣مدة وايمٗمٝم٣مم وهق ايمُمٜمر ايمذي أٞمزلؾمٜمر رَمّم٣من اظمٔمٓمؿ ؾمٜمر ا

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ زمقاؽمْم٥م  وسمٔم٣ملم همٝمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم رؽمقيمف ايمٔمٓمٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  : سمٔم٣ملمسمب٣مرك واهلل  وم٣مل، صمػميؾ إَمكم فمٙمٝمف ايمسالم

 -(1)چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

اهلل فمٙمٝمـف وآيمـف  صـعم ايمرؽمـقل أي حيرومٜم٣م وؽمامه، ٕٞمف يرَمض ايمذٞمقب: ل رَمّم٣منوؽمٚم  

 أَمتف- وؽمٙمؿ ؽمٝمد ايمُمٜمقر وأٞمف ؾمٜمر

٣م ٕهـؾ فمٛمد َم٣م هيؾ هالل رَمّم٣من وسمثب٦م رؤيتف سمْمٙمؼ اظمداهمع وايمٔمٝمـ٣مرات ايمٛم٣مريـ٥م إفمالًَمـ

 ًٓ وومـد رسمـ٤م يمٛمـ٣م ايمسـٙمػ ، ا وهمرضم٥م زم٣ميمُمٜمر ايمٔمٓمـٝمؿ وزمـٟمول يمٝمٙمـ٥م َمٛمـف وإىمب٣مرً ايمبٙمد وإصمال

اهلل  اهلل فمٛم٣م طمغم ايـزاء، وٞمسـٟمل سمٝمب٣مت ضمسٛم٥م ومجٝمٙم٥م صمزاهؿاهلل فمٛمٜمؿ همٝمف سمر ر ي ايمِم٣ميمح

أن يقهمٗمٛم٣م يمٙمٗمٝم٣مم ويمق زم٣ميمبٔمض َمـ ذيمؽ، همٚمـ اظمستح٤م  ومراءة ؽمقرة ايمٖمـتح دم ايمٙمٝمٙمـ٥م إولم 

ايمِمـالة  اهلل ا٣م أزمقاب اخلغم ىمٙمٜم٣م همتجد َمـ يٗمـرأ سمٙمـؽ ايمسـقرة دم َمـ ايمُمٜمر ايم٘مريؿ يمٝمٖمتح

 اهلل- ٣مء يمٝم٘مقن يمف ذيمؽ ايمٔمٚمؾ ومرزم٥م إلماهلل زمام ؾم وزمٔمّمٜمؿ طم٣مرج ايمِمالة ويدفمق

هيؾ فمعم ايمٛم٣مس هالل ؾمٜمر رَمّم٣من وايمٗمٙمقب َمستبممة زمٗمدوم ايمُمٜمر اظمب٣مرك وٓ خيٖمك 

اهلل اظمسٙمٚمكم َمـ هب٣مت  فمعم ىمؾ َمسٙمؿ وَمسٙمٚم٥م َم٣م دم ذيمؽ ايمُمٜمر َمـ همّم٣مئؾ وَم٣م أفمْم٣مه

ظمقلم وومد طمِمٜمؿ ا، وفمْمٝم٣مت همٝمف، وَم٣م حيِمؾ همٝمف َمـ جتٙمٝم٣مت وٞمٖمح٣مت وإَمدادات وزمرىم٣مت

اهلل همٝمف زم٣مظمٕمٖمرة وايمرضقان وايمٔمتؼ َمـ  ؾمٜمر وومد وفمدهؿ زمٙمٝمٙم٥م ايمٗمدر ايمتل هل طمغم َمـ أيمػ

 ـــــــــــــــــ

 (-185ؽمقرة ايمبٗمرة ) (1)
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همٝم٣م هل٣م ، أفمْم٣مهؿ شمقاب وأصمر همٔمؾ اظمسٛمقٞم٣مت ىم٣مظمٖمروض٣مت، ايمٛمغمان وض٣مفمػ هلؿ احلسٛم٣مت

ـَ ، َمـ طمغمات وؽمٔم٣مدات وفمٙمٚمٛم٣م إي٣مه٣م ٞمبٝمٛم٣م حمٚمد ؽمٝمد ، اهلل فمٙمٝمٛم٣م ا٣م رب ايمػمي٣مت ََم

َمـ ايمُمٜمر سمٖمتح  ودم أول يمٝمٙم٥م، سمبٜم٣م وفمٚمؾ ا٣م آزم٣مؤٞم٣م وأؽمالهمٛم٣م طمغم ايمٗم٣مداتور، ايمس٣مدات

ودم ، أزمقاب ايٛم٣من وسمٕمٙمؼ أزمقاب ايمٛمغمان وسمٗمٝمد ايمُمٝم٣مؿمكم ىمام صم٣مء ذيمؽ دم احلدي٧م ايممميػ

اهلل همٝمٜم٣م َمثؾ َم٣م  أفمتؼ اهلل أيمػ أيمػ فمتٝمؼ َمـ ايمٛم٣مر هم١مذا ىم٣من آطمر يمٝمٙم٥م َمٛمف ىمؾ يمٝمٙم٥م َمٛمف ئمتؼ

وم٣مؿمع ايمرضمؿ وايمٔم٣مق يمقايمديف وَمدَمـ اخلٚمر  : ر إلم آطمره نمغم أرزمٔم٥م وهؿأفمتؼ َمـ أول ايمُمٜم

وَمـ زمكم إفمامل ايمتل هل طمغم وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٗمرب سمب٣مدل إهؾ وإوم٣مرب واظمٔم٣مرف ، واظمُم٣مضمـ

وسمب٣مدل ايمدفمقات وايمتمميٖم٣مت يمتٛم٣مول اإلهمْم٣مر وايمْمٔم٣مم  وايغمان ايمزي٣مرات زمٝمٛمٜمؿ ايمبكم

ىمام أن اظمس٣مصمد سمزداد فمامرة ، ت زمٗمدوم ؾمٜمر رَمّم٣من اظمب٣مركزمٚمٛم٣مؽمب٥م سمٗمديؿ ايمتٜم٣مين وايمتػمي٘م٣م

أىمثر ن٣م سمٔمت٣مده دم نمغم رَمّم٣من همتجده٣م َمٔمٚمقرة يمٝمال وهن٣مرا وايمِمٙمقات حمدد وومتٜم٣م زمزَمـ 

َمٔمكم دم َمٔمٓمؿ اظمس٣مصمد دم مجٝمع إضمٝم٣مء وطم٣مص٥م صالة ايمؼماويح همٝمبدأ اظمِمٙمقن زمٖمريّم٥م 

ايمث٣مٞمٝم٥م أول ايمٙمٝمؾ زم٣ميمتقومٝم٦م اظمحقم إلم ايمس٣مفم٥م  ايمٔمُم٣مء وايمبٔمدي٥م شمؿ ايمؼماويح وايمقسمر َمـ ايمس٣مفم٥م

ايمث٣مَمٛم٥م وايمٛمِمػ أو ايمت٣مؽمٔم٥م آطمر ايمٙمٝمؾ وهٛم٣مك سمراسمٝم٤م طم٣مص٥م َمٔمدة َمتٖمؼ فمٙمٝمٜم٣م وَمٔمتٚمد 

وزمٔمد ايمٖمراغ َمـ صالة ، ايمٔمٚمؾ ا٣م دم نم٣ميم٤م اظمس٣مصمد َمـ زَمـ ومديؿ وَمٛمذ فمِمقر ومديٚم٥م

ح ومدوس رب اظمالئ٘م٥م ؽمبح٣من اظمٙمؽ ايمٗمدوس )شمالشم٣م( ؽمبق : ايمقسمر جيٜمر اظمِمٙمقن زمٗمقهلؿ

دون ويستٕمٖمرون مج٣مفمٝم٣م زمٗمقهلؿ، وايمروح أؾمٜمد أن ٓ إيمف  : شمؿ جيٚمع اإلَم٣مم ايمدفم٣مء ويُمٜم 

ايمٙمٜمؿ إٞمؽ فمٖمٌق حت٤م ايمٔمٖمق  زمؽ َمـ ايمٛم٣مر  )شمالشم٣م( ذاهلل ٞمسٟميمؽ ايٛم٥م وٞمٔمق اهلل ٞمستٕمٖمر إٓ

ٻ  ٱچ شمؿ يٛمقون ايمِمٝم٣مم ويٗمرأ اإلَم٣مم ومقيمف سمٔم٣ملم: ، هم٣مفمٖمق فمٛم٣م )شمالشم٣م( ي٣م ىمريؿ

   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
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ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄچ  [ؽمقرة ايمتقزمـ٥م] چ ٿ

 ب[-ؽمقرة إضمـزا] چچ ڇ ڇ

وسمبدأ اظمدائح ايمٛمبقي٥م زمٙمحٛمٜم٣م اخل٣مص ا٣م واظمسٚمك زم٣ميمزَمزَم٥م اظمٔمروهم٥م زم٣ميمقسمري٥م واحل٣مرضون 

خمتٙمٖم٥م وَمتٛمقفم٥م َمـ اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ زمٔمدة ٞمٕمامت وأحل٣من  صعم يرددون ايمِمالة فمعم ايمٛمبل

ومبؾ احل٣مدي يمتٙمؽ اظمدائح وزمٔمد ذيمؽ يٟميت دور ايمٖمزازي٥م وهـل فمبـ٣مرة فمــ َمٛمٓمقَمـ٥م َمـدح دم 

وؽمٙمؿ، وهل٣م حلـ وٞمٕمٚم٥م طم٣مص٥م واحل٣مرضون  وآيمف اهلل فمٙمٝمف احلبٝم٤م إفمٓمؿ ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم

٣مص اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ شمؿ يٟميت دور اإلٞمُم٣مد ايامفمل اخلـ يٙمٜمجقن زم٣ميمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم

زمؼمضمٝم٤م ؾمٜمر رَمّم٣من دم ايمٙمٝم٣مرم إولم َمـ ايمُمٜمر وهٛم٣مك ٞمُم٣مئد مج٣مفمٝم٥م أطمرى يـٟمسمقن اـ٣م دم 

ر ، يمٝمٙمـ٥م احلـ٣مدي ـر، ويمٝمٙمـ٥م ايمسـ٣مزمع فمُمــوايمتل سمبدأ َمـ يمٝمٙمـ٥م احلـ٣مدي فمُمـ وومتٜم٣م اظمحدد هل٣م

وايمٔمممون ويم٘مؾ َمـ ايمٛمُم٣مئد حلـ طم٣مص وزمٔمد ذيمؽ يٟميت ووم٦م ايمٗمقادم وهـل سمُمـتٚمؾ فمـعم 

زمــ ؽمـٗم٣مف ايمِمـ٣مدم  ـ َمـ٠مشمر ويٙمٝمٜمـ٣م ومـراءة ايمـدفم٣مء يمٙمحبٝمـ٤م فمٚمـروفمظ وسمذىمغم وهل٣م حلـ

وزمٔمد ذيمؽ خيتٚمقن زم٣ميمُمٜم٣مدة وآؽمتٕمٖم٣مر وسمرسمٝم٤م ايمٖم٣محتـ٥م ٕصـح٣مب ايم٘متـ٤م  (1)ايمسٗم٣مف

اهلل زمٔمـد ومـراءة ايمٖم٣محتـ٥م  واظمتِمدومكم فمـعم اظمسـجد وأصـح٣مب ايمٗمٜمـقة وايمبخـقر ويـدفمقن

َمسـجد آطمـر يمٙمٗمٝمـ٣مم  ٌمهمقن ويستٟمٞمػ ايمبٔمض زمٔمد طمروصمٜمؿ َمـ اظمسجد ايمذه٣مب إلمـويٛم

زم٣ميمِمالة َمرة شم٣مٞمٝم٥م يمْمٙم٤م ايمزي٣مدة َمـ ايمثقاب وإصمر وه٘مذا ايمٔمٚمـؾ ضمسـ٤م هـذه ايمؼماسمٝمـ٤م 

 وؽم٣مري اظمٖمٔمقل دم مجٝمع يمٝم٣مرم ايمُمٜمر ىمٙمف- يٓمؾ َمستٚمرا

 ـــــــــــــــــ

 - ه1216زمـ ؽمٗم٣مف ايمِم٣مدم اظمتقذم ؽمٛم٥م  هق ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد فمٚمر (1)
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وٞمُمغم هٛم٣م زمٟمن اظمدهمٔمٝم٥م ىم٣مٞم٦م ؽم٣مزمٗم٣م سمْمٙمؼ دم وومـ٦م اإلهمْمـ٣مر إؾمـٔم٣مرا يمٙمُِمـَقام زمـدطمقل 

، ايمٖمجر زمحقارم ؽم٣مفمتكم يمٙمٗمٝم٣مم زم١مفمـداد ايمسـحقر ووم٦م اظمٕمرب وسمْمٙمؼ آطمر ايمٙمٝمؾ ومبٝمؾ ووم٦م

ىمام يٗمقم زمٔمض رصم٣مل احل٣مرة دم ىمؾ ضمل زمرضب ؿمبؾ يسٚمك زم٣ميمْم٣مؽم٥م يٗمقم زمذيمؽ ؾمخِمـ٣من 

اهلل وأطمر يدق ايمْمبؾ اظمٔمروف زم٣ميمْم٣مؽم٥م يٚمرون زمُمقارع احلل يمٕمرض إيٗم٣مظ  أضمدمه٣م يذىمر

يمٗمٝم٣مم اذا ايمدور اظمٜمؿ ايمٛم٣مئٚمكم دم ايمبٝمقت يمٝمٗمقَمقا زمتجٜمٝمز ؿمٔم٣مم وصمب٥م ايمسحقر ويستٚمرون زم٣م

 اهلل طمغم ايزاء فمعم ومٝم٣مَمٜمؿ اذا إداء- يمٝمٙمٝم٣م ؿمقال ؾمٜمر رَمّم٣من اظمب٣مرك صمزاهؿ

ٕن : وسمٗم٣مم طمتقَم٣مت فمٛمـد اىمــامل ومـراءة اظمِمـحػ سمسـٚمك سمٙمـؽ اخلتقَمـ٣مت زمخـتؿ ايمرزمـع

اظمِمحػ خيتؿ طمالل أرزمع  يمٝم٣مل ويستٚمر ذيمؽ طمالل ايمُمٜمر ىمٙمف، واظمس٣مصمد ايمتل يتؿ همٝمٜمـ٣م طمـتؿ 

، فمٙمقي وَمسـجد ايمقفمـؾ ونمغمهـ٣م هل َمسجد اظمحّم٣مر وَمسجد ايمسٗم٣مف وَمسجد آل أيب ايمرزمع

 وزمٗمٝم٥م اظمس٣مصمد يتؿ همٝمٜم٣م طمتؿ ايمس٦م أي دم ىمؾ ؽم٦م يمٝم٣مل يتؿ اخلتؿ طمالل ايمُمٜمر ىمٙمف-

ون٣م هق َمرسم٤م أيّم٣م دم يمٝم٣مرم رَمّم٣من ومراءة اخلْم٤م اخل٣مصـ٥م اـذا ايمُمـٜمر اظمٔمٓمـؿ، اخلْمبـ٥م 

ْمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م سمٗمرأ يمٝمٙم٥م فممم َمٛمف، واخلْمبـ٥م ايمث٣ميمثـ٥م سمٗمـرأ يمٝمٙمـ٥م إولم سمٗمرأ أول يمٝمٙم٥م َمـ ايمُمٜمر، واخل

ايمٛمِمػ َمٛمف، واخلْمب٥م ايمرازمٔم٥م سمٗمرأ يمٝمٙم٥م ايمٔممميـ وسمٗمرأ هذه اخلْم٤م دم زمٔمض اظمس٣مصمد وأىمثره٣م 

مجٔم٣م حلّمقر وؽمامع هذه اخلْم٤م َمسجد ؽمٝمدٞم٣م ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر وطم٣مص٥م يمٝمٙمـ٥م ايمٔمممـيـ 

 خلغم وأفم٣مهنؿ فمٙمٝمف-اهلل أهؾ ا حيرضه٣م مجع نمٖمغم َمـ ايمٛم٣مس، وهمؼ

هـذا وىمام أن اظمس٣مصمد َمٔمٚمقرة يمٝمال جتده٣م َمٔمٚمقرة هن٣مرا َمــ وومـ٦م صـالة ايمّمـحك إلم 

ووم٦م ايمٓمٜمر وايمٔمٌم زمتالوة ايمٗمرآن وزم٣مٕذىم٣مر وزم٣محلٙمٗم٣مت وزمٔمد صالة ايمٔمٌم سمٔمٗمد دم زمٔمض 

اظمس٣مصمد روح ايمبٔمض َمٛمٜم٣م َم٠مؽمسـ٥م َمــ وومـ٦م ؽمـ٣مزمؼ وزمٔمّمـٜم٣م أؽمسـ٦م دم وومـ٦م ٓضمـؼ 

اهلل اـؿ  يمٗمراءة دم فمدة ىمت٤م َمٛمقفم٥م َمـ ىمالم ايمسـٙمػ ايمِمـ٣ميمح ٞمٖمٔمٛمـ٣موحتتقي ايمروضم٥م فمعم ا
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واظمتِمدر يمٙمروضم٥م يممح وئمٗم٤م فمعم ومراءة ايمٗمراء وَم٣م سمتّمٚمٛمف سمٙمـؽ ايم٘متـ٤م ايمٗمٝمٚمـ٥م،  آَمكم

ؽمقرة يس وزمٔمـده٣م يٛمُمـد أضمـد اظمقصمـقديـ َمــ اظمسـٚمٔمكم  وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمٗمراءة سمٗمرأ

رف احلـ٣مرضون وه٘مـذا ـاهلل زم٣ميمـدفم٣مء ويٛمِمـ وختتتؿ صمٙمس٥م ايمروضم٥م زم٣ميمٖم٣محت٥م وآزمتٜمـ٣مل إلم

 سمستٚمر ايمروضم٥م يقَمٝم٣م زمٔمد صالة ايمٔمٌم وٓ سمٔمْمؾ إٓ دم ضم٣مٓت اؽمتثٛم٣مئٝم٥م-

ىمام ٞمُمغم أيّم٣م زمٟمهن٣م سمٗم٣مم فمٌم يقم ايٚمٔم٥م زي٣مرة فم٣مَم٥م يمؼمزم٥م زمُم٣مر همٝمخرصمقن إلم ايمؼمزمـ٥م 

ـ فمٛمـد ر زمٚمسجد اي٣مَمع وؽمامع اظمذاىمرة وسمبـدأ ايمزيـ٣مرة ىم٣ميمٔمـ٣مدة َمــزمٔمد أداء صالة ايمٔمِم

زمــ ؾمـٝمخ  اهلل رضيح ؽمٝمدي ايمٖمٗمٝمـف اظمٗمـدم وسمٛمتٜمـل فمٛمـد رضيـح ؽمـٝمدي احلبٝمـ٤م فمبـد

وسمٛمتٜمل ايمزيـ٣مرة ايمٔم٣مَمـ٥م ومبٝمـؾ ، ايمٔمٝمدروس، شمؿ يزور ىمؾ َمـ أضم٤م رضائح آزم٣مءه وأصمداده

اظمٕمرب، وئمقد ىمؾ إلم زمٝمتف ويتٜمٝمٟم ايٚمٝمع يمإلهمْم٣مر، وجتد ايمبٔمض َمـ ايمٛم٣مس حيرصقن فمعم 

س٣مصمد زمؾ ىمٙمٜم٣م وهلل احلٚمد وايمُم٘مر َمتقهمر ا٣م ايمتٚمـر يمإلهمْمـ٣مر اإلهمْم٣مر دم اظمسجد همٚمٔمٓمؿ اظم

واظم٣مء يمٙمممب وي٘مقن وصمقد ايمِمقام دم اظمسجد َمـ ومبؾ اظمٕمرب ويتُمـٜمدون ويسـتٕمٖمرون 

رهمقن، ـإلم أن حيكم ووم٦م أذان اظمٕمـرب همٝمٖمْمـرون شمـؿ يِمـٙمقن اظمٕمـرب وايمبٔمديـ٥م ويٛمِمـ

ون إلم زمٝمــقهتؿ، وزمٔمّمــٜمؿ يِمــقم صــالة ايمتســبٝمح وصــالة إوازمــكم، وزمٔمــد ذيمــؽ ئمــقد

ويستٚمرون ه٘مذا ؿمٝمٙم٥م ايمُمٜمر اذه ايمْمريٗم٥م ايمتل ؽمٙم٘مٜم٣م َمـ ومبٙمٜمؿ َمـ أزمـ٣مء وإصمـداد، 

 اهلل فمٙمٝمٜمؿ وٞمٖمٔمٛم٣م اؿ وٞمسٟميمف سمٔم٣ملم أن يقهمٗمٛم٣م يمٙمسغم فمعم هنجٜمؿ- رضقان

وٞمح٤م اإلؾم٣مرة إلم أن يمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمع َمـ رَمّم٣من سمٔمٗمد صمٙمس٣مت فم٣مَم٥م دم زمٝم٦م ىمؾ َمـ زمٝمـ٦م 

وزمٝم٦م اظمٗم٣مم يمٙمس٣مدة آل ضم٣مَمد يمٕمرض اظمب٣مرىمـ٥م زم٣ميمُمـٜمر ايم٘مـريؿ وسمٗمـديؿ اظمٗم٣مم يمإلَم٣مم احلداد 

ر هذه ايٙمسـ٥م ىمثـغم َمــ ايمٛمـ٣مس وهـذه ايمٙمٝمٙمـ٥م َمُمـٜمقرة ـايمتٜمٛمئ٥م يمٙمٗم٣مئٚمكم زم٣مظمٗم٣مَم٣مت وحيّم

وَمٔمروهم٥م فمٛمد اخل٣مص وايمٔم٣مم وسمسـٚمك زمسـٚمرة ايمتسـع َمــ رَمّمـ٣من، وحتتـقي فمـعم ٞمُمـ٣مئد 
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 وومِم٣مئد َمتٛمقفم٥م ايمبٔمض َمٛمٜم٣م طم٣مص زمتٙمؽ اظمٛم٣مؽمب٥م-

مم َمـ ايمُمٜمر اظمب٣مرك دم زمٝمـ٦م طمٙمٝمٖمـ٥م ـعم َمٛمقال ذيمؽ سمٔمٗمد صمٙمس٥م فم٣مَم٥م يمٝمٙم٥م ايمس٣مزمع فموفم

واؽمتٚمرت ايٙمس٥م زمٔمـد وهم٣مسمـف ، زمـ ايمُمٝمخ ؾمٜم٣مب ايمديـ اهلل زمـ فمبد ايمسٙمػ احلبٝم٤م فمٙمقي

زمـ فمٙمقي ٓ زايم٦م سمٙمؽ ايٙمس٥م  زمـ فمٙمقي وزمٔمد وهم٣مة احلبٝم٤م حمٚمد وطمٙمٖمف ازمٛمف احلبٝم٤م حمٚمد

وايٙمسـ٥م اظمـذىمقرة يمٕمـرض اظمب٣مرىمـ٥م ، زمــ فمٙمـقي بٝمـ٤م حمٚمـدَمستٚمرة ويٗمقم ا٣م أوٓد احل

وايمتٜمٛمئ٥م زمحٙمقل ؾمٜمر رَمّم٣من وحيرض ايٙمس٥م مجع نمٖمغم َمـ ايمٛم٣مس وحتتقي فمعم احلدي٧م َمـ 

وختـتؿ زم٣ميمٖم٣محتـ٥م ، ومبؾ اظمتِمدر وايمتسٚمٝمع َمـ اظمٛمُمديـ، وُيـدار همٝمٜم٣م ايمبخقر واظمـ٣مء وايمٗمٜمـقة

 اهلل زم٣ميمدفم٣مء ويٛمٌمف احل٣مرضون- وآزمتٜم٣مل إلم

ويٟميت دور ذح اخلتقَم٣مت دم اظمس٣مصمد وىمٝمٖمٝم٥م ايمْمريٗم٥م ايمتل سمٗم٣مم ا٣م سمٙمؽ اخلتقَم٣مت  وَمـ٣م 

 حتتقي فمٙمٝمف-

ر وسمستٚمر إلم يمٝمٙمـ٥م ايمت٣مؽمـع وايمٔمممـيـ َمــ ايمُمـٜمر ـسمبدأ اخلتقَم٣مت َمـ يمٝمٙم٥م احل٣مدي فمُم

وفم٣مدة سمٗمع سمٙمؽ اخلتقَم٣مت دم يمٝمـ٣مرم ايمـقسمر ؿمٙمبـ٣م يمٙمٝمٙمـ٥م ايمٗمـدر واـذا ئمتـ٣مد إهـؾ ، اظمب٣مرك

رب واظمٔم٣مرف وايغمان سمبـ٣مدل سمٗمـديؿ ايمـدفمقات زمٔمّمـٜمؿ ايمـبٔمض يمتٛمـ٣مول اإلهمْمـ٣مر وإوم٣م

ووصمب٥م ايمٔمُم٣مء زمٚمٛم٣مؽمب٥م طمتؿ اظمسجد ايمذي دم ضم٣مهمتٜمؿ  اظمج٣مورة هلؿ، ودم ايمٔمٌمي٥م ايمتل يٗمـع 

ايمـذيـ فمٛمـدهؿ  همٝمٜم٣م اخلتؿ يتٛمٗمؾ همٝمٜم٣م إوٓد وايمبٛم٣مت ايمِمٕم٣مر َمـ زمٝم٦م إلم زمٝم٦م فمٛمد ايمٛم٣مس

٣مٞم٣م َمتٛمقفم٥م يٛمُمدون ا٣م، وهٛم٣مك َمِمْمٙمح َمتٖمـؼ فمٙمٝمـف يمتسـٚمٝم٥م طمتؿ َمسجدهؿ ويتب٣مديمقن أحل

سمٙمؽ إحل٣من )زم٣مخَلَت٣مَِمل( ويمٔمؾ هذه ايم٘مٙمٚم٥م َمستٛمبْم٥م وَمستخرصم٥م َمـ ىمٙمٚمـ٥م طمـتؿ، وهتـدى 

يٛمتٜمـقا َمــ إحلـ٣من ايمتـل  يمألوٓد وايمبٛم٣مت هداي٣م َمتٛمقفم٥م همرضم٥م هلؿ، سمقزع فمٙمـٝمٜمؿ زمٔمـد أن

 إحل٣من:ٞمٚمقذصم٣ًم َمـ سمٙمؽ  يٗمقَمقن ا٣م داطمؾ ىمؾ زمٝم٦م، وإيمٝمؽ
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 ه٣مسمقا اخلت٣مَمل ايديدة---

 

  

ـــروح ـــ٣م ٞم ٓ زم ـــ٣مسمقه وا  ه

 

 همـقق ايمسـْمقح ـْ ه٣مسمقه َِمـ 

أَم٣م سمرسمٝم٤م  اخلتؿ دم اظمس٣مصمد هم٣ميمٛم٣مس يتجٚمٔمقن ضمسـ٤م اظمقفمـد اظمحـدد يمِمـالة ايمٔمُمـ٣مء  

وفمٛمد َم٣م حيكم ايمقوم٦م اظمحدد يمٙمِمالة دم سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م يـ٠مذن َمٔمٙمـؿ اظمسـجد وزمٔمـد ، وايمؼماويح

اهلل  ءة ايمراسم٤م يمإلَم٣مم احلداد، ويرسم٤م ايمٖمقاسمح اخل٣مص٥م زم٣ميمراسم٤م ويـدفمقنرع دم ومراـإذان يُم

ويٗمٝمؿ ايمِمالة همٝمِمٙمقن ايمٔمُم٣مء وايمبٔمدي٥م وزمٔمد ذيمؽ يٛم٣مدي َمٔمٙمؿ اظمسـجد زمِمـالة ايمـؼماويح 

روع دم صالة ايمؼماويح وزمٔمـد أن يٛمتٜمـل ـاهلل( همٝمبدؤون زم٣ميمُم )ايمِمالة صم٣مَمٔم٥م رمح٘مؿ : زمٗمقيمف

ػمون، وزمٔمد ايمتسٙمٝمؿ َمـ ايمرىمٔمتكم إويمٝمتكم يٛم٣مدي َمٔمٙمـؿ اإلَم٣مم َمـ ايمسقرة دم ىمؾ رىمٔم٥م ي٘م

)َمٕمٖمرة ورمح٥م ي٣م سمقاب ي٣م واؽمع اظمٕمٖمرة ي٣م  : اهلل وٞمٔمٚم٥م( همٝمجٝمبف اظمِمٙمقن )همّمؾ َمـ : اظمسجد

أرضمؿ ايمرامحكم (، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ  إرزمع ايمرىمٔم٣مت إولم يٙمٜم٨م اظمِمـٙمقن زمٗمـقهلؿ ٓ إيمـف 

)ٞمبٝم٘مؿ حمٚمـد صـٙمقا فمٙمٝمـف (  : ٙمٝمف وؽمٙمؿ شمؿ يٗمقل اظمٔمٙمؿاهلل فم اهلل صعم اهلل حمٚمد رؽمقل إٓ

اهلل فمٙمٝمـف وؽمـٙمؿ( وه٘مـذا يسـتٚمر دم زمٗمٝمـ٥م  )ايمٙمٜمؿ صؾ وؽمٙمؿ فمٙمٝمف صعم : همٝمجٝمبف اظمِمٙمقن

ايمِمالة وىمٙمام اٞمتٜمقا َمـ أرزمع رىمٔم٣مت يؼمضـقن فمــ اخلٙمٖمـ٣مء ايمراؾمـديـ زم٣ميمؼمسمٝمـ٤م همٝمٗمـقل 

اهلل فمٛمـف  )ر ي : بف اظمِمٙمقنـٝمجٝماهلل أيب زم٘مر ايمِمديؼ سمرضقا فمٛمف( هم )طمٙمٝمٖم٥م رؽمقل : اظمٔمٙمؿ

اهلل زم٣ميمـدفم٣مء  وزمٔمد إىمامل صالة ايمؼماويح فممميـ رىمٔم٥م يبتٜمؾ اإلَمـ٣مم إلم، وٞمٖمٔمٛم٣م زمف( وه٘مذا

اهلل( همٝمجٝمبف اظمِمـٙمقن زمٗمـقهلؿ: )ٓ  آصمرىمؿ شمؿ ئمٙمـ اظمٔمٙمؿ ايمٗمٝم٣مم يمِمالة ايمقسمر زمٗمقيمف: )ايمقسمر

اإلَم٣مم دم صالة ايمقسمر وإذا اٞمتٜمـك  ويممع، اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( اهلل صعم اهلل حمٚمد رؽمقل إيمف إٓ

اظمٙمؽ ايمٗمدوس )شمالث َمرات( ؽمبقح ومـدوس رب  ؽمبح٣من : َمـ رىمٔم٥م ايمقسمر يٗمقل اظمِمٙمقن

اهلل زمٔمد ذيمؽ ويتُمٜمدون ويستٕمٖمرون شمـؿ يٛمـقون ايمِمـٝم٣مم يمٙمٝمـقم  اظمالئ٘م٥م وايمروح، ويدفمقن
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آٞمتٜمـ٣مء َمٛمـف  ايمت٣مرم، شمؿ ُيـدار ايمبخقر وسمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م، ويٗمرأ ايمتقضمٝمد اظمتِمدر يمٙمختؿ وزمٔمـد

وأشمٛم٣مء ومراءة ايمٖمِمقل يدار اظمـ٣مء سمٙمٝمـف  (1)سمٗمرأ ايمٖمِمقل خلتؿ ايمٗمرآن يمإلَم٣مم فمقم زيـ ايمٔم٣مزمديـ

وزمٔمد هن٣مي٥م ايمٖمِمقل يٗمرأ دفم٣مء أيب ضمرزم٥م، وزمٔمد ذيمؽ يٗمرأ إوٓد ايمِمٕم٣مر دفمـ٣مء زمـر ، ايمٗمٜمقة

٥م ومـ٣مف ٗمرأ طمْمبــوزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمٛمـف سمـ، ا زمٔمـد واضمـدٍ ايمقايمديـ سمقزع ومراءسمف فمٙمٝمٜمؿ واضمًد 

ودم زمٔمض اظمس٣مصمد زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ومراءة اظمٔمروف سمٗمرأ زمٔمض اخلْم٤م ، اظمُمٜمقرة زم٣مظمٔمروف

 زمــ صـ٣ميمح ايمبحـر واحلبٝمـ٤م   ل واحلبٝم٤م ضمســزمـ فمٚمر احلبُم يم٘مؾ َمـ احلبٝم٤م فمٝمدروس

وهذه اخلْم٤م دم ايمٕم٣ميم٤م سمٗمرأ يمٝمٙم٥م طمـتؿ َمسـجد ، زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـا ايمرمحـ زمـ فمبد أيب زم٘مر

د سمٗمرأ ىمٙمٜم٣م أو زمٔمّمٜم٣م دم َمس٣مصمد أطمرى وزمٔمد ومراءة سمٙمـؽ اخلْمـ٤م ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر ووم

سمٗمرأ طمْمب٥م ايمٗم٣مئؿ وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمٛمٜم٣م يرسم٤م ايمٖمقاسمح َمٔمٙمؿ اظمسجد، وزمٔمد ذيمؽ يقاصٙمقن َمـ٣م 

ئمت٣مدوٞمف يمٝمٙمٝم٣م َمـ اظمدائح ايمٛمبقي٥م وايمٖمزازي٥م واظمقؾمح٣مت وايمٗمقادم وايمدفم٣مء اظمٔمروف يمٙمحبٝم٤م 

ىمؾ َمـ اظمٔم٣مظم٥م آل زم٣منمري٤م أو آل زم٣مضمرَمل أو أطمدام  زمـ ؽمٗم٣مف ايمِم٣مدم وزمٔمد ذيمؽ يٗمقم فمٚمر

، وه٘مـذا (2)رةـا أو ضمّمـايمسٗم٣مف زمام هق َمٔمت٣مد وَمرسم٤م يم٘مؾ َمسجد ؽمقاء ىمـ٣من ذيمـؽ ذىمـرً 

 ـــــــــــــــــ

زمــ أيب  زمـ احلسكم ؽمٝمد ايمُمٜمداء ازمـ فمقم هق اإلَم٣مم ايمسج٣مد فمٙمؿ إَم٥م وإَم٣مم إئٚم٥م فمقم زيـ ايمٔم٣مزمديـ    (1)

ويمــد يــقم ، وؽمــٙمؿ وآيمــف اهلل فمٙمٝمــف صــعم هللا ؿم٣ميمــ٤م وازمـــ هم٣مؿمٚمــ٥م ايمزهــراء ايمبتــقل زمٛمــ٦م رؽمــقل

اهلل  اهلل صعم زم٣مظمديٛم٥م اظمٛمقرة وٞمُمٟم حت٦م رفم٣مي٥م وايمده احلسكم ؽمبط رؽمقل  ه37 ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 5 اخلٚمٝمس

 - ه94سمقدم ؽمٛم٥م ، هق أهمّمؾ ه٣مؾمٚمل رأي٦م : وم٣مل حيٝمك إٞمِم٣مري، فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

أَم٣م َم٣م يٗمقم زمف أطمدام ايمسٗم٣مف ُيسَٚمك ، ذىمًراَم٣م يٗمقم زمف اظمٔم٣ميمـٚم٥م آل زم٣مضمرَمل وآل زم٣منمري٤م ُيسَٚمك    (2)

 وآل زم٣منمري٤م هلؿ َمس٣مصمد أطمرى-، ضمرضة، وآل زم٣م ضمرَمل يٗمقَمقن زم٣ميمذىمر دم َمس٣مصمد طم٣مص٥م
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سمستٚمر اخلتقَم٣مت وختتٙمػ ايم٘مٝمٖمٝم٥م وايمْمريٗم٥م َمـ زمكم َمسجد ٔطمر دم ايمؼمسمٝمب٣مت اخل٣مص٥م اـ٣م، 

وَمــ هـذه ، الة ايمـؼماويحهمٖمل زمٔمض اظمس٣مصمد ٓ ي٘مػم اظمِمٙمقن زمٔمـد ومـراءة ايمسـقرة  دم صـ

رة ٞمِمػ ـاحلّم ٣م ي٘مقن ايمذىمر أوـىمٚم، اظمس٣مصمد َمسجد آل أيب فمٙمقي وَمس٣مصمد اإلَم٣مم احلداد

رة راسمب٣م ىم٣مَمال دم َمس٣مصمد أطمرى ويسـتٚمرون ـاحلّم راسم٤م يمبٔمض اظمس٣مصمد وي٘مقن ايمذىمر أو

ايمٖمجر ويٛمتٜمل اخلتؿ زمـٟمداء صـالة ايمِمـبح مج٣مفمـ٥م وسمرسمٝمـ٤م ايمٖمـقاسمح زمٔمـد ايمِمـالة  إلم أذان

 ٌمف احل٣مرضون-ويٛم

وايمٗم٣مئٚمقن زم٣مخلتقَم٣مت هؿ ايمذيـ هلؿ ٞمس٤م أو صٙم٥م وفمالوم٥م زمِم٣مضم٤م اظمسجد وَم٠مؽمسـف، 

واخلتقَم٣مت ايمتل سمتؿ دم ايمٔممم إطمغمة َمـ ايمُمٜمر هل٣م ؿم٣مزمع طم٣مص َم٠مشمر يٚمت٣مز وخيتٙمـػ فمــ 

اخلتقَم٣مت ايمتل ومبٙمٜم٣م، ويمذيمؽ جتد َمٔمٓمؿ ايمٛم٣مس ضمريِمكم فمعم ضمّمقر سمٙمؽ اخلتقَم٣مت ايمتـل 

ايمرمحـ ايمسـٗم٣مف وَمسـجد ازمٛمـف ايمُمـٝمخ  ٣مدي وايمٔممميـ زمٚمسجد ايمُمٝمخ فمبدسمٗم٣مم دم يمٝمٙم٥م احل

ريـ زمٚمسجد إوازمكم يمإلَم٣مم احلداد زمح٣مهم٥م ايمٛمقيـدرة ـزم٘مر ايمس٘مران، ويمٝمٙم٥م ايمث٣ميم٧م وايمٔمُم أيب

زمـ أيب زم٘مر ايمس٘مران ونمغمه  مميـ زمٚمسجد ايمُمٝمخ فمقمـوَمس٣مصمد أطمرى، ويمٝمٙم٥م اخل٣مَمس وايمٔم

مميـ وهل ايمٙمٝمٙمـ٥م ايمٔمٓمٝمٚمـ٥م ايمتـل يٗمـ٣مم همٝمٜمـ٣م ـس٣مزمع وايمٔمويمٝمٙم٥م ايم، َمـ اظمس٣مصمد دم سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م

اخلتؿ زمٚمسجد آل أيب فمٙمقي، ويمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمع وايمٔممميـ ايمٙمٝمٙم٥م ايم٘مػمى اخلت٣مَمٝم٥م ايمتل سمٛمتٜمل اـ٣م 

مجٝمع اخلتقَم٣مت دم ايمُمٜمر اظمب٣مرك وايمٙمٝمٙم٥م ايمتل ٓ يُمٜمد هل٣م َمثٝمؾ وٓ ٞمٓمغم وايمتل يٟميت هل٣م أٞم٣مس 

همت٘مقن ، يم٘مبغم ايمذي يٗم٣مم زمٚمسجد ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مرىمثغم َمـ طم٣مرج ايمبٙمد حلّمقر اخلتؿ ا

همٝم٣مهلـ٣م َمــ يمٝمٙمـ٥م ، سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م َمُمٜمقدة وَمٛمٓمقرة، وسمٔمتػم َمسؽ اخلت٣مم يمُمٜمر رَمّم٣من اظمٔمٓمـؿ

وايمٛم٣مس َمبتٜمجقن ا٣م ويتٜمٝمئقن ويستٔمدون حلّمـقره٣م، ، سمتٚمٝمز وسمٛمٖمرد فمـ مجٝمع ايمٙمٝم٣مرم ىمٙمٜم٣م

ٜم٥م وَمـ صمٜم٥م أطمـرى سمـٛمٔم٘مس سمٙمـؽ همٝم٣ميمف َمـ اضمتٖم٣مل ختتؿ زمف يمٝم٣مرم ؾمٜمر رَمّم٣من، هذا َمـ صم
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إهمراح وسمتحقل إلم أؽمك وضمزن وىمآزم٥م فمعم وداع وهمراق ايمُمٜمر ايم٘مريؿ همال يسع ايمٛمـ٣مس إٓ 

وصمؾ ومبقل ايمِمـٝم٣مم  رة ؽم٣مئٙمكم اظمقلم فمزـاهلل ايمٔمقم ايمٗمدير زمٗمٙمقب طم٣مؾمٔم٥م َمٛم٘مس آزمتٜم٣مل إلم

٣مدة دم ؽمـالَم٥م وأَمـ٣من وايمٔمتؼ َمـ ايمٛم٣مر ويْمٙمبقن َمٛمف ايمٔمٖمق وايمٔم٣مهمٝم٥م واظمٕمٖمرة وايمرضقان وايمٔمٝم

 وضمسـ اخل٣ممت٥م وؽم٘مٛمك همراديس ايٛم٣من-

وٞمُمغم إلم طمتؿ َمسجد ايمٖمتح يمإلَم٣مم احلداد زمح٣موي اخلغمات دم يمٝمٙمـ٥م ايمت٣مؽمـع وايمٔمممـيـ 

َمـ ايمُمٜمر واذه اظمٛم٣مؽمب٥م يقصمف اظمٛمِم٤م ايمدفمقة يمٙمٚمٛم٣مص٤م وإفمٝم٣من ونمغمهؿ َمـ أهؾ ايمبٙمد: 

ر زم٣ميمـذىمر أن وصمبـ٥م ايمٔمُمـ٣مء َم٠مؽمسـ٥م يمتٛم٣مول اإلهمْم٣مر ووصمب٥م ايمٔمُم٣مء وايمسحقر وَمـ ايـدي

زمـ فمٙمقي احلداد، وٞمقع ايمقصمب٥م َمٔمروهم٥م وهـل َمـ٣م سمسـٚمك  اهلل وَمرسمب٥م َمـ ووم٦م احلبٝم٤م فمبد

زم٥م ومتت٣مز دم ؿمبخٜم٣م ضمٝم٧م ٓ يقضع هل٣م َم٣م هق َمْمٙمقب َمـ دهـ وزمِمؾ وا٣مرات ونمـغم  زم٣ميممم 

٘مـقن هلـ٣م ذوق ذيمؽ وسمقضع هل٣م ىمٚمٝم٥م َمـ اظم٣مء َمـ زمئر اإلَم٣مم احلداد زم٣محل٣موي ايمٕمـغم ضمـ٣مرم همٝم

ك زم٣ميٖمـ٣من ذات وؿمٔمؿ ضمسـ ويمذيذ وسمٗمدم يمٙمّمٝمقف دم أواين َمِمٛمقفم٥م َمــ اخلُمـ٤م سمسـٚمَ 

 ًٓ رزم٥م ـ فمــ اظمالفمـؼ اظمٔمدٞمٝمـ٥م، وزمٔمـد سمٛمـ٣مول ايمُمـضمجؿ ىمبغم وسمستٔمٚمؾ اظمٗم٣مدح اخلُمبٝم٥م زمـد

يتٛم٣مويمقن ذب ايمُم٣مي وختتؿ ايٙمس٥م زمدير ايمبخـقر وٞمُمـٝمدة َمــ اظمٔمٙمـؿ زمـ٣مضمرَمل إن اسمسـع 

ويٗم٣مم اخلتؿ  رف احل٣مرضون-ـٛمِم٤م ايمٖم٣محت٥م وزمٔمده٣م يبتٜمؾ زم٣ميمدفم٣مء ويٛمِمايمقوم٦م شمؿ يرسم٤م اظم

 زمٚمسجد ايمٖمتح ضمس٤م َم٣م هق َمٔمت٣مد وَمرسم٤م َمـ ؽم٣مزمؼ َمثؾ ومٝم٣مم اخلتقَم٣مت دم مجٝمع اظمس٣مصمد-
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 وَمسجد ؾمٜم٣مب ايمديـ زمحِمـ آل همٙمقوم٥م-، ومب٥م ايمٔمدين زمدَمقن يمٝمٙم٥م ؽمبع

 وَمسجد ايمٕمقيّم٥م زم٣ميمٖمجغم، َمسجد ضمسـ زمخٝمٙم٥م سمريؿ يمٝمٙم٥م سمسع

 يمٝمٙم٥م احل٣مدي فممم
وَمسـجد احلِمـ٣مة ، وَمسجد ايمٛمقر زمٔمٝمديد، َمسجد دمح٣من زم٣ميمٛمقيدرة

 زم٣ميمسقق، وَمسجد ايمُمٝمخ فمقم زمدَمقن-

 يمٝمٙم٥م ايمث٣ميم٧م فممم
سجد وَمسجد َمُمٜمقر زمدَمقن، وَم، َمسجد ايمُمٝمخ فمٝمديد زم٣ميمٛمقيدرة

 وَمسجد فمٙمقي زمرونم٥م-، ومسٝمٚمل زم٣مخلٙمٝمػ

 يمٝمٙم٥م اخل٣مَمس فممم

َمسجد َمقلم فمٝمديد زمٔمٝمديد، وَمسجد زم٣مئمٗمقب زمـ٣مظمجػ، وَمسـجد 

احلبقـمل زم٣ميمسقق، وَمسجد زم٣مزنمٝمٖم٣من زم٣ميمٛمقيـدرة، وَمسـجد ايب٣مٞمـ٥م 

ـــجد  ـــف، وَمس ـــرب ومبت ـــ٣من زمٗم ـــجد زم٣مصمٙمحب ـــ٣مخلٙمٝمػ، وَمس زم

 زم٣ميمٖمجغم- ايمديـ ؾمٜم٣مب

 يمٝمٙم٥م ايمس٣مزمع فممم

درة، وَمســجد إزمـرار زم٣ميمســحٝمؾ، وَمســجد َمسـجد  ور زم٣ميمٛمقيــ

فم٣مؾمؼ وَمسجد ايمِمٖم٣م وَمسجد زم٣ممحٝمـد وَمسـجد زم٣مزمْمٝمٛمـ٥م، مجٝمٔمٜمـ٣م 

ــ٣مخلٙمٝمػ، وَمســجد احلــداد  ــ٥م زم ــ٥م ايمســقق، وَمســجد ايمدويٙم زمح٣مهم

 زم٣ميمرَمٙم٥م- زمـ ص٣مدق ة، وَمسجد زيـرضزم٣مظمحٝم

 يمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمع فممم
، َمسجد ؾمٜم٣مب ايمديـ زم٣ميمٛمقيدرة، وَمسجد زم٣مضمرَمل، وَمسجد زم٣مرؾمـٝمد

وَمسـجد أمحـد زمٔمٝمديـد، وَمسـجد ايم٘مـ٣مف ، زمـ٣مخلٙمٝمػوَمسجد مج٣مل 
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 وَمسجد ايمس٘مران زمدَمقن-، وَمسجد زمٙمٖمٗمٝمف زم٣ميمرضٝمٚم٥م، زم٣ميمسحٝمؾ

يمٝمٙم٥م احل٣مدي 

 وايمٔممميـ

ايمـرمحـ ايمسـٗم٣مف، وَمسـجد ايمُمـٝمخ أيب زم٘مـر  َمسجد ايمُمٝمخ فمبـد

ايمسـ٘مران زمـ٣مظمجػ، وَمسـجد ايمُمـٝمخ ضمســ ايمسـٗم٣مف زمــ٣مخلٙمٝمػ، 

 ة زم٣ميمٛمقيدرة-وَمسجد ايمرزم٣مط زم٣ميمرضٝمٚم٥م، وَمسجدي ايمزاهر وايمزهر

يمٝمٙم٥م ايمث٣ميم٧م 

 وايمٔممميـ

َمسجد إوازمكم وَمسجد ايمِمقيٙمح زم٣مهـ٣مرون زم٣ميمٛمقيـدرة، وَمسـجد 

ايمٔمٝمدروس زم٣ميمسـقق، وَمسـجد ايمُمـٜمٝمد أمحـد ازمــ ايمٖمٗمٝمـف اظمٗمـدم 

ل وَمسـجد ـزم٣ميمسحٝمؾ، وَمسجد ايمقفمؾ زم٣مخِلٙمٝمػ، وَمسـجد احلبُمـ

زمـ فمبٝمـد زم٣ميمسـقق، وَمسـجد  َمدحي٨م وَمسجد فمزيزة وَمسجد زيـ

 قن-زمدَم ايمديـ ؾمٜم٣مب

يمٝمٙم٥م اخل٣مَمس 

 وايمٔممميـ

، وَمسـجد زمـ٣مصمرش، زم٘مـر ايمسـ٘مران زمــ أيب َمسجد ايمُمـٝمخ فمـقم

َمسجد ايمسـٗم٣مف اإلزراء  وَمسـجد ووَمسجد زمروم وَمسجد َمٗم٣ميمد 

فمٙمقي ايمسٚمكم مجٝمٔمٜم٣م زمح٣مهم٥م ايمسقق، وَمسجد زم٣مضمبٙمٝمؾ زم٣ميمٛمقيـدرة، 

وَمسجد طمرد زم٣مخِلٙمٝمػ، وَمسجد ضمسـكم َمـقلم طمٝمٙمـ٥م زم٣ميمرضـٝمٚم٥م، 

حٝمؾ، وَمسـجد ايمٗمبـ٥م زمٔمٝمديـد، وَمسجد درويش وصمرصمٝمس زم٣ميمسـ

 وَمسجد ايمسٙمْم٣من زم٣مخلٙمٝمػ، وَمسجد ايمروض٥م زمٔمٝمديد-

يمٝمٙم٥م ايمس٣مزمع 

 وايمٔممميـ

وَمسـجد ايـ٣مَمع زمح٣مهمـ٥م ، وَمسجد اهلجـغمة، َمسجد آل أيب فمٙمقي

مجـؾ ايمٙمٝمـؾ وَمسـجد همّمـؾ  زم٣مؾمٚمٝمٙم٥م وَمسـجد وَمسجد، ايمسقق
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 وَمسجد همّمؾ زم٣مَمٗم٣مصغم زم٣ميمسقق-، زم٣ميمرضٝمٚم٥م

يمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمع 

 وايمٔممميـ

زمــ  ُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر زم٣ميمسقق، وَمسجد ايمُمٝمخ ضمسـكمَمسجد ايم

فمبداهلل ايمٔمٝمدروس زم٣ميمرضٝمٚم٥م، وَمسجد ايمٖمتح زم٣محلـ٣موي، وَمسـجد 

 زم٣مهمٗمٝمف زم٣ميمٛمقيدرة، وَمسجدي ؽمقيف وٞمٖمٝمع زم٣مخلٙمٝمػ-

اهلل َمــ ايمِمـقام ايمِمـٝم٣مم  هـذا وٞمختؿ َم٣م ضمررٞم٣مه زمخِمقص ؾمـٜمر رَمّمـ٣من زمـٟمن يتٗمبـؾ

ـَ فمعم ايٚمٝمـع زمـ٣ميمٔمتؼ َمــ ايم ٛمـ٣مر، واظمٕمٖمـرة وايمرضـقان فمـعم َمـ٣م حيـ٤م رزمٛمـ٣م وايمٗمٝم٣مم، َويـَُٚم

وايمرؽمقل، وأَمٛم٣م ايمزهراء ايمبتقل، واذا حيِمؾ اخلت٣مم يمُمٜمر ايمِمٝم٣مم وايمٗمٝم٣مم، ؽم٣مئٙمكم ايم٘مـريؿ 

اهلل فمعم ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـد أذف إٞمـ٣مم،  ايمٔمالم، ايمٔمٝم٣مدة دم زي٣مدة دم فم٣مهمٝم٥م وأَمـ وؽمالم، وصعم

ـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من َمــ أهـؾ ايمٖمّمـؾ وفمعم آيمف وأصح٣مزمف اخلغمة ايم٘مرام، َمِم٣مزمٝمح ايمٓمالم، وَم

فمعم نر إي٣مم وايمُمـٜمقر وإفمـقام، يـ٣م ىمـريؿ يـ٣م ، واحلٚمد وايمُم٘مر هلل فمعم ايمدوام، واإلٞمٔم٣مم

 رضمٝمـؿ ي٣م فمٖمق ي٣م فمالم-
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هيؾ هالل ايمٔمٝمد ايمسٔمٝمد فمٝمد اإلهمْم٣مر، وطم٣ممتـ٥م ؾمـٜمر إٞمـقار، ومجٝمـع ايمٛمـ٣مس َمتٜمٝمئـقن 

ٓؽمتٗمب٣مل يقم ايمزيٛم٥م وايمٔمٝمد، وفمٛمد َم٣م يثب٦م إفمـالن  وَمرسمبقن مجٝمع إَمقر زم٘م٣مهم٥م اظمستٙمزَم٣مت

رؤي٥م هالل ايمٔمٝمد سمْمٙمؼ اظمدهمٔمٝم٥م وايمٔمٝمـ٣مرات ايمٛم٣مريـ٥م إفمالَمـ٣م يمٙمٛمـ٣مس وهمرضمـ٥م زمٗمـدوم ايمٔمٝمـد 

اهلل  وإيمسـ سمٙمٜم٨م زم٣ميمت٘مبغم دم اظمس٣مصمد وايمُمقارع وإؽمقاق إـمٜم٣مرا هلذه ايمُمٔمغمة َمـ ؾمٔم٣مئر

 -(1)چ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ واٞمْمالوم٣م َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم: 

وحيٝمقن يمٝمٙم٥م ايمٔمٝمد دم اظمس٣مصمد وايمبٝمقت زمتالوة ايمٗمـرآن وزم٣مٕذىمـ٣مر وايمت٘مبـغم ويٗمّمـقن سمٙمـؽ 

اهلل  اهلل  صـعم اهلل فمٛمف أَن رؽمـقل ايمٙمٝمٙم٥م دم هتجد وذىمر ودم فمب٣مدة فمٚمال زمام رواه أزمق ايمدرداء ر ي

 -(2)((ٗمٙمقبَمـ وم٣مم يمٝمٙمتل ايمٔمٝمد حمتسب٣م همٙمؿ يٚم٦م ومٙمبف ضمتك متقت ايم))فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وم٣مل: 

ويستٚمرون ىمذيمؽ ضمتك حيكم ووم٦م دطمقل صالة ايمٖمجر وي٠مذن يمٙمِمالة همٝمِمٙمقن رىمٔمتل 

اهلل  ايمٖمجر ويٗمرؤون ايمدفم٣مء اظمٟمشمقر وسمٗم٣مم ايمِمالة دم مج٣مفم٥م وزمٔمد ايمِمالة يسـبحقن ويـدفمقن

ويستٕمٖمروٞمف وسمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويٛمٌمف ىمؾ إلم زمٝمتف، ويُمتٕمؾ ايمبٔمض زم١مطمراج زىم٣مة ايمٖمْمر، شمؿ 

٣مٓنمتس٣مل اظمسٛمقن يمٙمٔمٝمد ويتزيـ ويٙمبس َمالزمسف ويتْمٝمـ٤م وخيـرج وم٣مصـدا يٗمقم ىمؾ واضمد زم

زمٝم٦م إىمػم ؽمٛم٣م َمـٛمٜمؿ فمـعم  اظمِمعم ٕداء صالة ايمٔمٝمد، وهٛم٣م ايمبٔمض َمـ ايمٛم٣مس يتجٚمٔمقن دم

ضمس٤م فم٣مدة َمـ ؽمٙمػ َمـ آزم٣مئٜمؿ وايمـبٔمض أطمـر يتجٚمٔمـقن دم ايمبٝمـقت اخل٣مصـ٥م زم٣مظمٗمـ٣مم 

كم ىمٔمـ٣مدة َمــ سمٗمـدم َمــ إؽمـالف ٔزم٣مئٜمؿ ايمس٣مزمٗمكم وزمٔمّمٜمؿ يتجٚمٔمـقن دم َمسـجد َمٔمـ

 ـــــــــــــــــ

 (-32ؽمقرة احل٨م ) (1)

 (-6287( زمرومؿ )3.319رواه ايمبٝمٜمٗمل ) (2)
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اهلل فمٙمٝمٜمؿ، وحيدد وومـ٦م صـالة فمٝمـد ايمٖمْمـر زمٔمـد أداء همريّمـ٥م ايمٖمجـر دم َمسـجد  رضقان

أَم٣م فمـ صالة فمٝمد إضحك همٝمٔمٙمـ فمـ وومتٜم٣م ومبؾ صالة اظمٕمرب زمس٣مضم٥م ايمتٔمريـػ ، اظمحّم٣مر

 زمخٝمٙم٥م، وفمعم ضقء هذا يتحرك مجٝمع ايمٛم٣مس َمـ زمٝمقهتؿ وَمـ اظمقاومـع ايمتـل جتٚمٔمـقا همٝمٜمـ٣م ودم

وطمالل َمُمٝمٜمؿ يٙمٜمجقن زم٣ميمت٘مبغم دم ايمْمروم٣مت زمِمـقت  ,َمِمعم ايمٔمٝمد  ,ؿمريٗمٜمؿ إلم ايب٣مٞم٥م 

اهلل أىمـػم وهلل احلٚمـد( وذيمـؽ  اهلل أىمـػم اهلل اهلل أىمػم، ٓ إيمـف إٓ اهلل أىمػم )اهلل أىمػم : مج٣مفمل

اسمب٣مفم٣م يمٙمسٛم٥م اظمْمٜمرة ضمتك يِمٙمقا إلم ايب٣مٞم٥م وآطمر َمــ يتقصـؾ إلم ايب٣مٞمـ٥م هـؿ اظمُمـ٣ميخ آل 

اخلْمٝم٤م وَمـ زمٝمٛمٜمؿ اخلْمٝم٤م ايمذي ي٠مم ايمٛم٣مس يمِمالة ايمٔمٝمـد ويٗمـقم زمخْمبتـل ايمٔمٝمـد وهمـقر 

اهلل( همٝمٗمـقم  وصقهلؿ يمٙمٚمِمعم يٛم٣مدي اظمٔمٙمؿ زمِمالة ايمٔمٝمـد زمٗمقيمـف: )ايمِمـالة صم٣مَمٔمـ٥م رمح٘مـؿ

اظمِمٙمقن وي٠مَمٜمؿ اخلْمٝم٤م ويِمقم اؿ، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمِمالة يِمٔمد فمعم اظمٛمػم وخيْمـ٤م 

ة ايمٔمٝمد دم َمس٣مصمد ىمثغمة دم زمٔمض أضمٝم٣مء اظمديٛم٥م، وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء طمْمبتل ايمٔمٝمد، ىمام سمٗم٣مم صال

ويتبـ٣مديمقن ايمتٜمـ٣مين وايمتػمي٘مـ٣مت ، ٣مَمـ اخلْمبتكم يٛمتمم احل٣مرضون يمٝمِمـ٣مهمح زمٔمّمـٜمؿ زمٔمًّمـ

زمحٙمقل ايمٔمٝمد ايمسٔمٝمد شمؿ خيرصمقن َمـ اظمِمعم ويتجٚمٔمقن جتـ٣مه ايمـرىمـ ايٛمـقيب ايمٕمـريب َمــ 

 (1)ؾمٜم٣مب ايمـديـ ويسـٙمؿ فمـعم أهـؾ زمُمـ٣مر إؽمـ َمـ ايمس٣مدة آل ايب٣مٞم٥م ويتٗمدم هذا ايٚمع

اهلل  ح٥م يبتٜمـؾ إلمـويرسمـ٤م ايمٖم٣محتـ٥م وزمٔمـد ومـراءة ايمٖم٣مسمـ، ويٗمرأ َم٣م سمٝمّس َمـ ايمٗمرآن وإذىم٣مر

ٌمف ايٚمٝمع: همٚمٛمٜمؿ َمـ يذه٤م إلم زمٝم٦م إؽمــ َمــ ومبٝمٙمتـف يمتٗمـديؿ ايمتٜمـ٣مين ـزم٣ميمدفم٣مء ويٛم

ٖمس ايمٕمـرض ايمـذي وَمٛمٜمؿ َمـ يذه٤م إلم زمٝم٦م أوم٣مرزمف وصمغماٞمف وأرضم٣مَمف يمـٛم، زم٣ميمٔمٝمد ايمسٔمٝمد

 شمؿ ئمقد ىمؾ إلم زمٝمتف، وسمستٟمٞمػ ايمزي٣مرات زمكم إهؾ وايمٗمرازم٣مت فمٌم ٞمٖمس ايمٝمقم-، ذىمرٞم٣مه

 ـــــــــــــــــ

 اؽمؿ اظمٗمػمة ايمتل يدهمـ همٝمٜم٣م أه٣مرم سمريؿ َمقسم٣مهؿ- (1)
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اهلل فمٙمٝمف وآيمـف  اهلل صعم شمؿ ٞمٛمتٗمؾ إلم احلدي٧م فمـ همّمؾ صٝم٣مم ؽم٦م َمـ ؾمقال وم٣مل رؽمقل

وظمـ٣م يمِمـٝم٣مم ، (1)((َمـ ص٣مم رَمّم٣من شمؿ أسمبٔمف ؽمت٣م َمـ ؾمقال ىمـ٣من ىمِمـٝم٣مم ايمـدهر))وؽمٙمؿ: 

ال َمـ همّمؾ وَمـ أصمر وشمـقاب فمٓمـٝمؿ ضمـ٧م ايمسـٙمػ ايمِمـ٣ميمح ايمٛمـ٣مس فمـعم ايمس٦م َمـ ؾمق

صٝم٣مَمٜم٣م همتجد ايم٘مثغم ضمريِمكم فمعم صٝم٣مم ؽمت٥م أيـ٣مم َمــ ؾمـقال همٝمِمـقَمقهن٣م وهـؿ همـرضمكم 

ومتيض فمٙمٝمٜمؿ سمٙمؽ إيـ٣مم ىمٟميـ٣مم رَمّمـ٣من وىمـٟمهنؿ ٓ زايمـقا دم ؾمـٜمر رَمّمـ٣من ، َمستبمميـ

ح واظمج٣ميمس وىمٙمام افمت٣مدوه ؽم٣مئريـ فمعم ذيمؽ ايمٛمٜم٨م ايمذي َمُمقا فمٙمٝمف دم ؾمٜمر رَمّم٣من، هم٣ميمرو

دم رَمّم٣من ؽم٣مري اظمٖمٔمقل طمالل أي٣مم ايمس٦م- وٞمحـ٤م أن ٞمُمـغم إلم َمـ٣م ىمـ٣من فمٙمٝمـف ايمسـٙمػ 

ؽم٣مزمٗم٣م، همُمٔم٣مئر ايمزواج سمتقومػ هن٣مئٝم٣م دم أي٣مم ايمس٦م وفمٛمدَم٣م حتِمؾ وهمٝم٣مت طمالل أي٣مم ايمسـ٦م 

هـق ر ىمـام ـٓ يدار همٝمٜم٣م ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمقة، وايمتس٣مزمٝمح واخلتؿ ي٘مقن زمٔمـد صـالة ايمٔمِمـ

ايمٔمٚمؾ زمف دم أي٣مم رَمّم٣من همٔمٙمٝمٛم٣م ايمتٗمٝمد وايمٔمٚمؾ واحلرص فمؾ هذه ايمؼمسمٝمب٣مت ايمتـل ؽمـٛمٜم٣م يمٛمـ٣م 

 أؽمالهمٛم٣م ايمِم٣محلقن-

 ـــــــــــــــــ

 (-1164( زمرومؿ )2.228رواه َمسٙمؿ ) (1)
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همتبدأ فمعم  ، وسمٔمٗمد طمالل يمٝم٣مرم ايمس٦م طمتقَم٣مت زمبٔمض اظمس٣مصمد سمُمبًٜم٣م زمختقَم٣مت رَمّم٣من

 :  يتٔايمٛمحق ا

 اظمسجد ايمذي زمف طمتؿ ايمٗمرآن يمٝمٙم٥م اخلتؿ

 اهلل ايمٔمٝمدروس زم٣ميمرضٝمٚم٥م زمـ فمبد َمسجد ايمُمٝمخ ضمسكم يمٝمٙم٥م ايمس٣مدس

 َمسجد آل أيب فمٙمقي يمٝمٙم٥م ايمس٣مزمع

 يمٝمٙم٥م ايمث٣مَمـ
زمــ  ايمرمحـ ايمسٗم٣مف، وَمسـجد ايمُمـٝمخ فمـقم َمسجد ايمُمٝمخ فمبد

 إوازمكم أيب زم٘مر ايمس٘مران، وَمسجد

 َمسجد ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر يمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمع

 َمسجد ؽمقيف زم٣مخلٙمٝمػ يمٝمٙم٥م ايمٔم٣مذ

 َمسجد ايمقفمؾ زم٣مخلٙمٝمػ حل٣مدي فممميمٝمٙم٥م ا

وسمبدأ اخلتقَم٣مت دم اظمس٣مصمد اظمذىمقرة زمٔمد صالة ايمٔمُمـ٣مء وايمبٔمديـ٥م وحتتـقي فمـعم سمـالوة 

ايمسقر َمـ ؽمقرة إفمعم إلم ؽمقرة ايمٛم٣مس، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ طمتؿ ايمٗمرآن يٗمـرؤون ايمٖمِمـقل 

ُمـد اظمٔمٙمـؿ يمإلَم٣مم فمقم زيـ ايمٔم٣مزمديـ، سمٗمرأ ايمٖمِمقل دم زمٔمض اظمس٣مصمد ودم ايمبٔمض أطمـر يٛم

 زم٣منمري٤م ايمالَمٝم٥م ٓزمـ ايمقردي ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م: 

ــزل ــقاين وايمٕم ــر ايمٕم ــزل ذىم  افمت

 

 وومؾ ايمٖمِمؾ وصم٣مٞم٤م َمــ هـزل 

هذه ايمٔم٣مدة َمٔمٚمقل ا٣م دم َمسجد آل أيب فمٙمقي، أَم٣م َمسـجد ايمسـٗم٣مف وزمٔمـد طمـتؿ ايمٗمـرآن  

اهلل  رة شمــؿ سمرسمــ٤م ايمٖمــقاسمح ويــدفمقنـيٛمُمــد أضمــد أطمــدام ايمســٗم٣مف زم١مضمــدى ٞمُمــ٣مئد احلّمــ

ودم زمٗمٝم٥م اظمس٣مصمد زمٔمـد طمـتؿ ايمٗمـرآن وومـراءة ايمٖمِمـقل يٗمـقم زم٣ميمـذىمر اظمٔم٣مظمـ٥م آل  ويٛمٌمهمقن،
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وي٘مـقن ايمـذىمر دم زمٔمـض ، زم٣منمري٤م دم َمس٣مصمد َمٔمٝمٛم٥م واظمٔم٣مظم٥م آل زم٣مضمرَمل دم َمسـ٣مصمد أطمـرى

اظمس٣مصمد ٞمِمػ راسم٤م، ودم َمسجدي اظمحّم٣مر وإوازمكم ي٘مقن ايمـذىمر راسمبـ٣م ىمـ٣مَمال، ويٛمتٜمـل 

رف ـزم٣ميمـدفم٣مء ويٛمِمـ اهلل زمٔمـد ايمـذىمر شمـؿ آزمتٜمـ٣مل إلم اخلتؿ دم ىمؾ َمسجد زمؼمسمٝم٤م ايمٖمـقاسمح

 احل٣مرضون ؽم٣مئٙمكم َمـ اظمقلم ايمٗمبقل وايمٔمٝم٣مدة دم طمغم ويمْمػ وفم٣مهمٝم٥م وؽمالَم٥م إٞمف ؽمٚمٝمع ومري٤م-

ره مجـقع ـشمؿ ٞمٟميت يمممح وذىمر ايمٔمقادات همٖمل ايمٝمقم ايمث٣مَمـ َمـ ؾمقال يٗم٣مم فمقاد ىمبغم حتّم

زمـ فمٙمـقي  اهلل يمؽ زمح٣موي اخلغمات دم زمٝم٦م اظمٗم٣مم يمٙمحبٝم٤م فمبدنمٖمغمة َمـ سمريؿ وطم٣مرصمٜم٣م وذ

احلداد يٗمقم زمف اظمٛمِم٤م وايمس٣مدة آل احلداد ويدار همٝمف ايمبخـقر واظمـ٣مء وايمٗمٜمـقة وحيتـقي فمـعم 

            إٞمُم٣مد ايمٔمديد َمــ ايمٛمُمـ٣مئد وايمٗمِمـ٣مئد يمإلَمـ٣مم احلـداد ونمـغمه، ويٗمقَمـقن زم٣مإلٞمُمـ٣مد اظمٔم٣مظمـ٥م

َمٛمٗمر وأضمد أطمدام ايمسٗم٣مف، وخيتؿ ايمٔمقاد زم٣ميمٖم٣محت٥م َمــ ومبـؾ آل زم٣مضمرَمل وآل زم٣منمري٤م وآل زم٣م

 اهلل ويٛمٌمف احل٣مرضون- اظمٛمِم٤م شمؿ يدفمقن

شمؿ يٛمتٗمؾ ايمٔمقاد إلم زمٝم٦م ايمس٣مدة آل زمٙمٖمٗمٝمف زم٣ميمٛمقيدرة، ويتؿ همٝمف اإلٞمُم٣مد َمـ ومبؾ اظمٔم٣مظمـ٥م آل 

ف زم٣منمري٤م وآل زم٣مضمرَمل ويدار همٝمف ايمبخقر واظمـ٣مء وايمٗمٜمـقة ويرسمـ٤م ايمٗمـ٣مئؿ زمٚمٗمـ٣مم آل زمٙمٖمٗمٝمـ

زمــ ؾمـٜم٣مب  اهلل ويٛمٌمهمقن َمقاصٙمكم حترىمٜمؿ إلم زمٝم٦م إىمػم ؽمٛم٣م َمــ آل ايمٖم٣محت٥م ويدفمقن

زمٛمٖمس ايمْمريٗم٥م ايمتل سمؿ ايمٔمقاد ا٣م فمٛمد احلب٣مئ٤م آل احلداد وآل زمٙمٖمٗمٝمف، شمؿ خيتؿ ايمٔمـقاد  ايمديـ

رف ـزمـ ؾمٜم٣مب ايمـديـ، ويٛمِمـ ىمام ؽمبؼ زمؼمسمٝم٤م ايمٖم٣محت٥م ومجع ايمدفم٣مء َمـ ومبؾ إؽمـ َمـ آل

زمـ ؾمـٝمخ ايمٔمٝمـدروس زم٣ميمسـحٝمؾ، وه٘مـذا شمـؿ  اهلل يـ زمٝم٦م ايمس٣مدة آل فمبداحل٣مرضون وم٣مصد

 زمـ ؾمٝمخ- اهلل يرسم٤م ايمٖم٣محت٥م وجيٚمع ايمدفم٣مء ايمٗم٣مئؿ زمٚمٗم٣مم احلب٣مئ٤م آل فمبد

ويستٚمر ايمٔمقاد دم ايمٝمقم ايمث٣مين وهق ايمٝمقم ايمت٣مؽمع َمـ ؾمقال فمٛمد ىمؾ َمـ احلب٣مئ٤م آل ضم٣مَمد 
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تــقي صمٙمســ٥م ايمٔمــقاد فمٛمــد زمـــ ضمٖمــٝمظ وحت وآل ايمُمــ٣مؿمري وآل اظمُمــٜمقر وآل ايم٘مــ٣مف وآل

 اظمذىمقريـ فمعم َم٣م اضمتقت فمٙمٝمف ايمٔمقادات ايمس٣مزمٗم٥م-

زمـ أمحد زمٙمٖمٗمٝمف زم٣مخلٙمٝمػ وزمٔمد اخلروج َمــ  ودم ايمٝمقم ايمٔم٣مذ ي٘مقن ايمٔمقاد فمٛمد احلبٝم٤م حمٚمد

وسم٘مقن ايمٔمقادات ىمـام سمٗمـدَم٦م زم٣ميمٛمُمـ٣مئد وديـر ، فمٛمده يٛمتٗمؾ ايمٔمقاد إلم زمٝمقت اظمٔم٣مظم٥م آل زم٣مضمرَمل

     ة ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م َمٛمِم٤م آل احلـداد وجيٚمـع ايمـدفم٣مء، وهـذا طمـ٣مص زمٔمـقاد ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمق

 (1)زم٣مضمرَمل وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ هذه ايمٔمقادات ايمٔم٣مَم٥م يتٔم٣مود ىمثغم َمــ ومب٣مئـؾ ايمسـ٣مدة ايمٔمٙمـقيكم آل

فمقاداسمـٜمؿ اخل٣مص٥م َمـ زمٝم٦م إلم زمٝم٦م وحتتقي ايمٔمقادات وصمٙمس٣مت اظمٔم٣ميدة فمـعم سمبـ٣مدل احلـدي٧م 

صمٜم٣مء وىمب٣مر ايمســ َمــ ايمٔمٙمـقيكم ىمـام سمـتؿ ايمٗمـراءة دم زمٔمـض ىمتـ٤م َمـ ومبؾ اظمتِمدريـ َمـ ايمق

ايمسٙمػ واإلٞمُم٣مد َمـ ومبؾ اظمسٚمٔمكم ويدار أشمٛم٣مء صمٙمس٥م ايمٔمقاد ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمـقة، وَمــ زمـكم 

هذه ايمٗمب٣مئؾ َمـ ايمس٣مدة واحلريِمكم فمعم اؽمتٚمرار صمٙمس٣مت ايمٔمقاد ضمس٤م َم٣م رسمبقه٣م آزمـ٣مؤهؿ َمــ 

زمـ ؽمٚمٝمط ونمغمهؿ َمـ  ايٛمٝمد وآل ايم٘م٣مف وآل ٣مدي وآلزمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ وآل اهل ومبؾ ايمس٣مدة آل

زمٗمٝم٥م ايمس٣مدة، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمٔمقادات سمستٟمٞمػ مجٝمع ايمٛمُم٣مؿم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م همتسـتٚمر ايمـدروس دم 

إرزمْم٥م واظمٔم٣مهد وايمزواي٣م واظمج٣ميمس واظمقايمد وايمروح وئمقد ىمؾ ؾمئ إلم جمراه ىمام ىمـ٣من، زمٔمـد أن 

ٝمـد وايمٔمـقادات دم ؾمـٜمر ؾمـقال، ؿمـ٣ميمبكم َمــ اظمـقلم سمقومٖم٦م سمٙمؽ طمالل ؾمٜمر رَمّم٣من وأي٣مم ايمٔم

، زمحـؼ ضم٣مَمـؾ ايمرؽمـ٣ميم٥م، ٣ميم٥مـيمٙمجٚمٝمع اخلغم وايمسٔم٣مدة وايمػمىم٥م ايمٔم٣مَم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م َمع ايمسٜم٣ميم٥م وايٚمـ

 واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم-، ا٣م ىمثغمً ـاهلل فمٙمٝمف  وآيمف وأصح٣مزمف وؽمٙمؿ سمسٙمٝمٚمً  ضمبٝمبٛم٣م حمٚمد صعم

 ـــــــــــــــــ

ويمٝمس٦م ايمٔمقادات طم٣مص٥م زم٣ميمس٣مدة ايمٔمٙمقيكم همٚمٔمٓمؿ إ  سمتجٚمع دم إفمٝم٣مد وهيٛمئ زمٔمّمٜم٣م ايمبٔمض  (1)

 َٕن اظمج٣مل همٝمٜم٣م َمٖمتقح يمٙمجٚمٝمع-: وإٞمٚمـ٣م طمص زم٣ميمذىمر فمقادات ايمٔمٙمقيكم، زمٚمٛم٣مؽمب٥م ايمٔمٝمد ايمسٔمٝمد
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َمـ أؾمٜمر احل٨م ويبدأ همٝمف َمـ يمديـف ٞمٝمـ٥م يمٙمحـ٨م زمتجٜمٝمـز َمـ اظمٔمروف أن ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة 

ودم ضمـقارم َمٛمتِمـػ ، اهلل احلرام وأداء ايمرىمـ اخل٣مَمس َمـ أرىم٣من اإلؽمـالم أَمقره حل٨م زمٝم٦م

ايمُمٜمر ئمت٣مد أوٓد احل٣مهم٥م دم ىمؾ ضمل َمـ أضمٝم٣مء اظمديٛم٥م ايمٗمٝم٣مم زمٛمُم٣مط مج٣مفمل يسٚمك زم٣ميمت٘م٣مزمــغم 

َمٜمؿ ايمْمبقل َمٛمٜم٣م َمـ٣م يسـٚمك زم٣ميمْم٣مؽمـ٥م وهق فمب٣مرة فمـ جتٚمع إوٓد دم صٖمقف َمٛمٓمٚم٥م سمتٗمد

وهلؿ أحل٣من َمتٛمقفمـ٥م وخمتٙمٖمـ٥م يؼمصمـزون اـ٣م ويٟمطمـذوهن٣م َمــ ايمُمـٔمراء ، واهل٣مصمر واظمرواس

ويٗمِمدون ىمؾ زمٝم٦م دم ىمؾ ضمل وايمٕمرض َمـ دطمـقهلؿ زمٝمـقت أطمـريـ سمٗمـديؿ ايمتحٝمـ٣مت 

ر ـوَمٗم٣مزمؾ ذيمؽ ئمْمٝمٜمؿ ص٣مضم٤م ايمبٝم٦م َم٣م سمٝمسـاظمٙمٝمئ٥م زم٣مإلصمالل وايمتٗمدير يٚمٝمع أهؾ ايمبٝم٦م، 

َمـ اظم٣مدة وجيٚمٔمقهن٣م ويٟمطمذون ذزمٝمح٥م َمـ ايمٕمٛمؿ ويزهمقن ا٣م أشمٛمـ٣مء سمـٛمٗمٙمٜمؿ َمــ زمٝمـ٦م إلم زمٝمـ٦م 

وه٘مذا يستٚمرون دم ٞمُم٣مؿمٜمؿ ضمتك يٛمتٜمل ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة ويقاصـٙمقن َمسـغمهتؿ إلم أن حيـكم 

فمــ ذيمـؽ  ,اهلل  إن ؾمـ٣مء ,يقم ايمس٣مزمع َمـ ؾمٜمر ذي احلج٥م، وؽمٛمٔمْمل صقرة وذضم٣م ىمـ٣مَمال 

اهلل يمٛمـ٣م أن ٞمتحـدث زمـف وٞمحـرره  رهـؾمٜمر ذي احلج٥م، همٜمـذا َمـ٣م يسـ ايمٝمقم فمٛمدَم٣م ٞمتحدث فمـ

 زمخِمقص هذا ايمُمٜمر-

َمـ اظمٔمروف أن ؾمٜمر ذي احلج٥م َمـ إؾمٜمر احلرم وايمُمٜمر ايمذي ي٠مدي همٝمـف اظمسـٙمٚمقن 

اهلل احلرام فمعم ايمٗمـ٣مدر اظمسـتْمٝمع، وهمٝمـف  ايمرىمـ اخل٣مَمس َمـ أرىم٣من اإلؽمالم وهق ضم٨م زمٝم٦م

اهلل ودم  ايمتل يتٗمرب ا٣م ايمٔمبد إلم َمقٓه اؽمتٛم٣مدا إلم َم٣م هق وارد دم ىمت٣مب ايم٘مثغم َمـ إفمامل

اهلل فمٙمٝمـف وآيمـف وؽمـٙمؿ- وأؽمـالهمٛم٣م ايمِمـ٣محلقن ضمريِمـقن ىمـؾ  اهلل صـعم أضم٣مدي٧م رؽمقل

ر ذي ـاحلرص فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٘مؾ فمٚمؾ يٗمراؿ إلم َمقٓهؿ، همـٚمـ سمٙمؽ إفمـامل صـٝم٣مم فمُمـ
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ٱ      ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ    چ  : ٔمـ٣ملمسمسمبـ٣مرك واهلل ا٣م دم ومقيمف  احلج٥م همٗمد أومسؿ

 -(1)چڀ    پ پ ڀ

ة رـي٣مم ايمٔمُمإر َمرات طمالل ـوىمذيمؽ دفم٣مء فممم ذي احلج٥م ايمذي يٗمرأ دم ايمٝمقم فمُم

 : وهق إولم

 اهلل فمدد ايمٙمٝم٣مرم وايمدهقر- ٓ إيمف إٓ

 اهلل فمدد إي٣مم وايمُمٜمقر- ٓ إيمف إٓ

 اهلل فمدد أَمقاج ايمبحقر- ٓ إيمف إٓ

  فمدد أضٔم٣مف إصمقر-اهلل ٓ إيمف إٓ

 ْمر اظمْمر-اهلل فمدد ومِ  ٓ إيمف إٓ

 اهلل فمدد أوراق ايمُمجر- ٓ إيمف إٓ

 هر وايمثٚمر-اهلل فمدد ايمزَ  ٓ إيمف إٓ

 اهلل فمدد ايمَُمَٔمِر وايمَقزَمر- ٓ إيمف إٓ

 َْمِؾ واحَلَجر-اهلل فمدد ايمرَ  ٓ إيمف إٓ

 اهلل فمدد أٞمٖم٣مس ايمبمم- ٓ إيمف إٓ

 قزمٛم٣م ضمتك سُمٕمٖمر-اهلل فمدد ذٞم ٓ إيمف إٓ

 ايمٔمٝمقن- ٚمِح ـاهلل فمدد يمَ  ٓ إيمف إٓ

 ـــــــــــــــــ

 (-4ـ1ؽمقرة ايمٖمجر ) (1)
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 اهلل فمدد َم٣م ىم٣من وَم٣م ي٘مقن- ٓ إيمف إٓ

 ٣م ُيممىمقن-ـاهلل سمٔم٣ملم فمٚم ٓ إيمف إٓ

 ٣م جيٚمٔمقن-ـٚمـاهلل طمغٌم َم ٓ إيمف إٓ

 اهلل دم ايمٙمٝمؾ إذا فمسٔمس- ٓ إيمف إٓ

 اهلل دم ايمِمبِح إذا سمٛمَٖمس- ٓ إيمف إٓ

 ٣مح دم ايمػماري وايمِمخقر-اهلل فمدد ايمري ٓ إيمف إٓ

 اهلل َمـ ايمٝمقم إلم يقم ايمٛمٖمخ دم ايمِمقر- ٓ إيمف إٓ

 أمجٔمكم- ٙمٗمفِ اهلل فمدد طَم  ٓ إيمف إٓ

 اهلل َمـ يقَمٛم٣م هذا إلم يقم ايمديـ- ٓ إيمف إٓ

 ومدير- يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رءٍ ، اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف إيمف إٓ ٓ

)ايمٙمٜمؿ صؾ  فمعم ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـٍد َمـ٣م اسمِمـٙم٦م  : أيًّم٣م وسمٗمرأ زمٔمده هذه ايمِمٙمقات فممم َمرات

وؿمـ٣مف ، ويمبَك وضَمَٙمَؼ وَٞمَحر، ضم٣مٌج وافمتٚمر وضم٨َم ، وسمزطمرهم٦م إرضقن زم٣مظمْمر، ايمٔمٝمقن زم٣ميمٛمٓمر

َمـ٣م حيتـ٣مج  ونوفمعم آيمف وصحبف وؽمٙمؿ( ىمام يستٔمد ايٚمٝمع وجيٜمز، زم٣ميمبٝم٦م ايمٔمتٝمؼ ووَمَبؾ احَلَجر

 ٙمب٣مت وإض٣مضمل ٕي٣مم ايمٔمٝمد ايمٗم٣مدَم٥م فمٙمٝمٜمؿ-إيمٝمف ايمبٝم٦م وأهمراد إ ة َمـ مجٝمع اظمتْم

وسمبدأ إفمٝم٣مد وإهمراح َمـ ايمٝمقم ايمس٣مزمع َمـ ايمُمٜمر وذيمؽ َم٣م يسٚمقٞمف )زمٚمْمٙمـع احلْمـ٤م( 

وهق فمب٣مرة فمـ جتٚمع ايمٛم٣مس َمس٣مء ذيمؽ ايمٝمقم َمـ ووم٦م ايمٔمٌم إلم َم٣م يٗم٣مرب َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ، 

ويـؼمأس ىمـؾ  همٝمتجٚمٔمقن جمٚمقفم٣مت زمام همٝمٜمؿ ىمب٣مر ايمســ وايم٘مٜمـقل وايمُمـب٣مب وإؿمٖمـ٣مل

راء ـجمٚمقفم٥م ؾمخص أو ؾمخِم٣من ٓؽمـتالم َمبٙمـغ َمــ ايمـدراهؿ يتٖمٗمـقن فمـعم حتديـده يمُمـ

َمتْمٙمب٣مت صمٙمس٥م )اظمداد( اظمسامة زمٚمْمٙمع احلْم٤م همٝمٟمطمذون احل٣مصمـ٣مت اظمْمٙمقزمـ٥م يمٔمُمـ٣مء اظمـداد 



  82 

وايمسٚمر وجيٜمزون إدوات ايمتل حيت٣مصمقن إيمٝمٜم٣م ويتؿ آسمـٖم٣مق زمٝمٛمٜمؿ فمعم اظمقاومع ايمتل سمٛمٔمٗمـد 

يمٙمتحرك إلم سمٙمؽ إَم٣مىمـ همٚمـٛمٜمؿ َمــ يْمٙمـع إلم  ظمداد وحيددون َمقفمد احلّمقرهمٝمٜم٣م صمٙمس٥م ا

ايب٣مل وَمٛمٜمؿ َمـ خيرج إلم اظمزارع وَمٛمٜمؿ َمـ حيبذ ايٙمس٥م دم ايمبٝمقت وَمـ زمكم ه٠مٓء ايمٛم٣مس 

أوٓد احل٣مرات وايمذيـ هؿ نٜمدون وخمْمْمقن هلـذه ايٙمسـ٥م َمــ أواطمـر ؾمـٜمر ذي ايمٗمٔمـدة 

ايمْمبقل ويٗمّمقن سمٙمؽ ايمٔمٌمـي٥م وصمـزء ىمبـغم َمــ  ضمس٤م ايمٔم٣مدة ايمس٣مزمٗم٥م ويِمحبقن َمٔمٜمؿ

ويتب٣مديمقن احلدي٧م وايمٗمِمص وايمٛم٘م٣مت ايمؼمهمٝمٜمٝم٥م  وإٞم٣مؾمـٝمد ، مم و ورـايمٙمٝمؾ دم همرح وزم

وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ زمرٞم٣مَم٨م صمٙمس٥م اظمداد ئمقد ىمؾ إلم زمٝمتف، ودم ايمٝمقم ايمث٣مَمـ َمــ ايمُمـٜمر وهـق 

ْيـ( ايمٝمقم  ِ ايمذي سمتجٚمع همٝمف إ  ويتٖمرنمـقن َمــ يقم َمزديمٖم٥م وَم٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف زمٝمقم )ايمَِمَٕمغم 

إفمامل يمٕمرض إدطم٣مل ايمٖمرح وايمّسور فمعم إؿمٖم٣مل، همٖمل نم٣ميم٤م ايمبٝمقت يتؿ ذزمح ايم٘مثغم َمـ 

إنمٛم٣مم همرضم٥م يمألوٓد ايمِمٕم٣مر ويمذيمؽ يسٚمك هذا ايمٝمقم زمٔمٝمد ايمِمٕمغميـ ويٚمـر ذيمـؽ ايمٝمـقم 

ويقزفمقن همٝمٜمـ٣م َمـ٣م  فمعم ايٚمٝمع دم أٞمس وهمرح ىمبغم، ودم َمس٣مء ايمٝمقم ٞمٖمسف حيٝمقن سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م

يقهمروٞمف َمـ ضمٙمقي٣مت ونمغمه٣م ويسٚمقن سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م زمٙمٝمٙم٥م احلٝم٣مء ايمِمٕمغم، ودم آطمر ايمٙمٝمؾ َمــ 

سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م يتٛم٣مويمقن ؿمٔم٣مم ايمسحقر يمِمٝم٣مم يقم فمرهم٥م، ويٗم٣مم َمقيمد زمٚمسجد اظمحّم٣مر زمٔمد أداء 

ة صالة ايمِمبح َمـ ذيمؽ ايمٝمقم ويٚمر فمٙمٝمٜمؿ ذيمؽ ايمٝمقم ايمٔمٓمٝمؿ وهؿ دم فمب٣مدة وؿم٣مفمـ٥م وسمـالو

وصالة وأذىم٣مر وومراءة أيمػ َمـ ؽمقرة اإلطمالص، ويستح٤م دم يقم فمرهم٥م زمكم صاليت ايمٓمٜمر 

وايمٔمٌم أن سمِمعم أرزمع رىمٔم٣مت يٗمرأ دم ىمؾ رىمٔم٥م زمٔمد هم٣محت٥م ايم٘مت٣مب مخسكم َمرة َمــ ؽمـقرة 

اإلطمالص، ويستح٤م أن سمِمعم رىمٔمتكم يٗمرأ دم ىمؾ رىمٔم٥م  هم٣محت٥م ايم٘متـ٣مب سمبـدأه٣م زم٣ميمبسـٚمٙم٥م  

 َمرة سمبدأمه٣م زم٣ميمبسٚمٙم٥م-  واإلطمالص شمؿ  ؽمقرة ايم٘م٣مهمرون شمالشم٣م

 وزمٔمد ايمِمالة سمٗمرأ هذه اخلٚمس ايمدفمقات َمـ َم٣مئ٥م َمرة وزم٣ميمٙمـف ايمتقهمٝمؼ وَمٛمف ايمٗمبقل وهل:
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ويٚمٝمـ٦م زمٝمـده اخلـغم  ليمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد حيٝمـ، اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف ٓإٓ ايمف  : إولم

 ومدير- وهل فمعم ىمؾ رءٍ 

ا مل يتخـذ صـ٣مضمب٥م ا صٚمًد ٣م واضمًد إهلً : ٓ ذيؽ يمف اهلل وضمده أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ : ايمث٣مٞمٝم٥م

 وٓ ويمدا-

ويٚمٝمـ٦م وهـق  ليمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد حيٝم، اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف أؾمٜمد أٓ ايمف إٓ : ايمث٣ميمث٥م

 ضمل ٓ يٚمقت زمٝمده اخلغم وهق  فمعم ىمؾ رء ومدير-

 َمٛمتٜمك- اهلل يمٝمس وراء، اهلل ظمـ دفم٣م ؽمٚمع، اهلل وىمٖمك ضمسبل : ايمرازمٔم٥م

يمـؽ صـاليت وٞمسـ٘مل  ايمٙمٜمـؿ، ا ن٣م سمٗمـقلوطمغمً ، ايمٙمٜمؿ يمؽ احلٚمد ىمام سمٗمقل  :اخل٣مَمس٥م

وَمــ ؾمـت٣مت ، ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمــ فمـذاب ايمٗمـػم ،ويمؽ ي٣م رب سمراشمل، وحمٝم٣مي ون٣ميت

 جتري زمف ايمريح- ايمٙمٜمؿ إين أؽم٣ميمؽ َمـ طمغم َم٣م، إَمر

اهلل فمٙمـٝمٜمؿ صمٙمسـ٥م ىمـػمى سمّمـؿ  ودم فمٌم يقم فمرهم٥م رسم٤م يمٛم٣م ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح رضـقان

أيمقهم٣م َمـ ايمٛم٣مس سمٔمٗمد هذه ايٙمس٥م دم ايمس٣مضم٥م ايمقاومٔم٥م نمـرب َمسـجد احلبٝمـ٤م ضمسـكم َمـقلم 

ر ـسمُمبٜم٣م زمٟمهؾ فمرهم٣مت، وحتتقي هذه ايٙمس٥م فمعم ومراءة دفم٣مء فمُم (1)طمٝمٙمف وسمسٚمك زم٣ميمتٔمريػ

 ـــــــــــــــــ

اهلل فمٛمٜمام- ؽمٛمـ ايمبٝمٜمٗمل  ازمـ فمب٣مس ر ي ,ئمٛمل ايمتٔمريػ  ,وم٣مل احلسـ ايمبٌمي أول َمـ صٛمع ذيمؽ    (1)

 (-9262( زمرومؿ )5.117)

اهلل فمز وصمؾ هم٣مصمتٚمع  رأي٦م احلسـ ايمبٌمي يقم فمرهم٥م زمٔمد ايمٔمٌم صمٙمس همدفم٣م وذىمر : ووم٣مل أزمق فمقاٞم٥م          

 (-9259( زمرومؿ )5.117ايمٛم٣مس- ؽمٛمـ ايمبٝمٜمٗمل )

أرصمق   : ٚمٔمقن دم اظمس٣مصمد يقم فمرهم٥م همٗم٣ملزمـ ضمٛمبؾ فمـ ايمتٔمريػ دم إَمِم٣مر جيت ؽمئؾ اإلَم٣مم أمحد           

= 
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ر َمرات( زمـ٣ميمتٙمٗمكم يمٙمحـ٣مرضيـ شمـؿ يِمـٙمقن فمـعم ايمٛمبـل ـذي احلج٥م ايمذي سمٗمدم ذىمره )فمُم

رات اذه ايمِمٝمٕم٥م )ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد َم٣م اسمِمـٙم٦م اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ فممم َم صعم

 (----رزم٣مظمْموسمزطمرهم٦م إرضقن ، ايمٔمٝمقن زم٣ميمٛمٓمر

وزمٔمد ذيمؽ يٗمرأ اظمتِمدر يمٙمٚمجٙمس أو يُمغم فمعم أضمـد َمــ احلـ٣مرضيـ زمٗمـراءة ايمـدفم٣مء 

، اظمٔمروف يمسٝمدي فمقم زيـ ايمٔم٣مزمديـ وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمدفم٣مء يتؿ سمذىمغم ايمٛم٣مس ووفمٓمٜمؿ

  : يٛمُمدون زم٣مظم٠مطمذ ايمذي َمْمٙمٔمف وزمٔمد اظمذاىمرة

ــــرامحكم ــــ٣م أرضمــــؿ ايم  ي

 

ــــرامحكم  ــــ٣م أرضمــــؿ ايم  ي

ــــرامحكم  ــــ٣م أرضمــــؿ ايم  ي

 

 (1)همــرج فمــعم اظمســٙمٚمكم 

وَمـ شمؿ يبدأ أهؾ احل٣مرة زمتقزيع ايمتٚمر واظم٣مء متٜمٝمدا يمٗمرب ووم٦م دطمـقل اظمٕمـرب إلهمْمـ٣مر  

ريـده يمٝمٛمُمـد ايمِم٣مئٚمكم وطمالل جتٜمٝمز ايمٖمْمقر إذا ىم٣من ايمقوم٦م َمتسٔم٣م يُمغم اظمتِمدر فمعم َمـ ي

زمًمء َمـ ومِم٣مئد ايمسٙمػ ضمتك حيكم ووم٦م اظمٕمرب همٝمـ٠مذن اظمٔمٙمـؿ زم٣منمريـ٤م ويٖمْمـر ايمِمـقام 

)اهلل   : ٣مزمٔمد ايمِمالة مج٣مفمٝمً  وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ اإلهمْم٣مر سمٗم٣مم ايمِمالة همٝمِمٙمقن اظمٕمرب وي٘مػمون

،  أىمـػم ىمبـغمااهلل اهلل أىمػم وهللِ احلٚمد )شمالشم٣م( اهلل أىمػم، اهلل ٓ إيمف إٓ، اهلل أىمػم اهلل أىمػم أىمػم

اهلل ٓ ٞمٔمبـُد إٓ إيـ٣مُه خمٙمِمـكَم يمـف  ٓ إيمـف إٓ، اهلل زم٘مرة وأصـٝمال وؽمبح٣من، واحلٚمد هلل ىمثغما

ـَ  وهـَزَم ، َر فمبـَدهُ ـوٞمَِمـ، وضمـَدُه صـَدَق وفمـَدهُ إٓ اهلل ٓ إيمـف  ، ىمـره ايم٘مـ٣مهمرون ويمق، ايمدي

 ـــــــــــــــــ
= 

ىم٣مٞمقا ، زمـ واؽمع وحمٚمد، وشم٣مزم٦م، زمـ فمبداهلل وزم٘مر، احلسـ: أن ٓ ي٘مقن زمف زمٟمس وهمٔمٙمف نمغم واضمد

 (-12.624يُمٜمدون اظمسجد يقم فمرهمـ٥م- ؽمغم أفمالم ايمٛمبالء )

 زمـ ؿم٣مهر- اهلل زمـ ضمسكم هذه ايمٗمِمٝمدة يمٙمحبٝم٤م فمبد (1)



  83 

صبح يـقم فمرهمـ٥م واٞمتٜمـ٣مء  َمـ ازمتداءً اهلل أىمػم( ىمام هل ايمسٛم٥م  اهلل ٓ إيمف إٓ، إضمزاَب وضمده

جيٚمع اإلَم٣مم ايمـدفم٣مء ويرسمـ٤م اظمٔمٙمـؿ ايمٖم٣محتـ٥م ويٛمـ٣مدي اظمٛمـ٣مدي  شمؿ، زمٔمٌم آطمر أي٣مم ايمتمميؼ

رف ايٚمع ايمٕمٖمغم ويـذه٤م ايمـبٔمض إلم اظمسـ٣مصمد ـزم١مفمالن َمقفمد صالة ايمٔمٝمد زم٣ميب٣مٞم٥م، ويٛمِم

روا صمٙمسـ٥م ايمتٔمريـػ َمــ طمـ٣مرج ـوايمبٔمض إلم زمٝمقهتؿ وايمبٔمض إلم َمدهنؿ وهؿ ايمذيـ ضمّم

وزم٣ميمٖمٔمـؾ يـتؿ إضمٝم٣مؤهـ٣م دم  (1)يٛم٥م سمريؿ، وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف يسـ إضمٝم٣مء سمٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م يمٝمٙم٥م ايمٔمٝمدَمد

نم٣ميم٤م اظمس٣مصمد دم مجٝمع أضمٝم٣مء اظمديٛم٥م همٚمٛمٜمؿ َمـ يبدأ اإلضمٝم٣مء دم اظمس٣مصمد ومبؾ َمٛمتِمػ ايمٙمٝمـؾ 

د ـٜمجــوَمٛمٜمؿ َمـ يبدأ زمٔمد َمٛمتِمـػ ايمٙمٝمـؾ وحيتـقي إضمٝمـ٣مء سمٙمـؽ ايمٙمٝمٙمـ٥م فمـعم ايمٗمٝمـ٣مم زم٣ميمت

وإذىمـ٣مر  ,٣م اٞمتٜمقا َمـ ومراءة ؽمقرة أو صمزء َمـ ايمٗمـرآن ـهمٝم٘مػمون مج٣مفمًٝم٣م ىمٙمٚمَ  –الوة ــوايمت

وايمت٘مبغم ويستٚمرون إلم ايمٖمجر وإذا ضم٣من ووم٦م دطمقل ايمٖمجر أذن يمٙمِمـالة وصـٙمقا رىمٔمتـل 

اهلل ورسم٤م  ايمٖمجر وسمٗم٣مم ايمِمالة ويِمٙمقن وزمٔمد ايمِمالة ىمػموا ىمام هل ايمسٛم٥م  وؽمبحقا ودفمقا

سجد وفم٣مدوا إلم زمٝمقهتؿ وأطمذوا هلؿ ٞمِمٝمب٣م َمـ ايمراضم٥م شمؿ زمٔمـد اظمٔمٙمؿ ايمٖم٣محت٥م وطمرصمقا َمـ اظم

ذيمؽ هتٝمئقا زمام يٙمزم وانمتسٙمقا نمسؾ ؽمٛم٥م ايمٔمٝمد ويمبسقا َمالزمسٜمؿ وسمْمٝمبقا وطمرصمقا يمٙمٚمِمـعم 

وايمبٔمض َمـ ايمٛم٣مس يتجٚمٔمقن دم إَم٣مىمـ ايمتل ئمت٣مدون ايمتجٚمع اـ٣م ىمـام ، ٕداء صالة ايمٔمٝمد

تٚمر اظمِمـٙمقن دم سمقاهمـدهؿ إلم ايب٣مٞمـ٥م، وطمـالل ؽمبؼ وومد أذٞم٣م إلم ذيمؽ دم فمٝمد ايمٖمْمر ويس

جتٚمٔمٜمؿ زم٣ميب٣مٞم٥م واٞمتٓم٣مرهؿ يمٙمخْمٝم٤م يقاصٙمقن ايمت٘مبغم ضمتك يٟميت اخلْمٝم٤م ويِمقم زم٣ميمٛمـ٣مس 

وزمٔمد ايمِمالة ي٘مػمون شمؿ يِمٔمد اخلْمٝم٤م فمعم اظمٛمػم وخيْم٤م طمْمبتل ايمٔمٝمد وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمٛمٜم٣م 

 بغم فمٝمد احل٨م إىمـػم وايمٝمـقميِم٣مهمح احل٣مرضون زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣م ويتب٣مديمقن ايمتٜم٣مين زم٣ميمٔمٝمد ايم٘م

 ـــــــــــــــــ

 -((ايمٗمٙمقب يمٔمٝمد َُمـحتسب٣م همٙمؿ يٚم٦م ومٙمبف ضمتك سمـٚمـقتَمـ وم٣مم يمٝمٙمتل ا))سمٗمدم ضمدي٧م  (1)
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إزهر شمؿ خيرصمقن َمـ ايب٣مٞم٥م إلم ايٜم٥م ايمٕمرزمٝم٥م َمٛمٜم٣م ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م أضمد ايمس٣مدة آل ؾمـٜم٣مب 

ايمديـ ىمام َمر دم فمٝمد ايمٖمْمر ايمسٔمٝمد، يّم٣مف إلم ذيمؽ ايمٔمٚمؾ زمام صم٣مء دم ايم٘متـ٣مب ايمٔمزيـز َمــ 

زمٝمـقهتؿ همتجد ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس ضم٣مل فمـقدهتؿ إلم  (1) چژ ژ ڑ   چ سمٔم٣ملم:  ومقيمف

زمٔمد أداء صالة ايمٔمٝمد وؽمامع اخلْمبتكم يٛمحرون أض٣مضمٝمٜمؿ وومبؾ ايمذزمح يٛمقي ىمؾ واضمد ايمٛمٝمـ٥م 

اظمْمٙمقزم٥م وي٘مػم ويٟميت زم٘مؾ َم٣م هق َمْمٙمقب َمـ إذىم٣مر فمعم أضحٝمتف ويستٗمبؾ ايمٗمبٙم٥م ويبسٚمؾ 

همٔمــ : اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمـٙمؿ همّمـحك ٚمـ اسمبع احلبٝم٤م إفمٓمؿ صعمـ٣م وزمممى يمويذزمح همٜمٛمٝمئً 

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ يّمحل زم٘مبُمكم وأٞم٣م  ىم٣من ايمٛمبل صعم : اهلل فمٛمف وم٣مل ؽ ر يزمـ َم٣ميم أٞمس

ويتٜمـ٣مدى ، ريؼـ، ويستٚمر ايمـذزمح يمٙمّمـح٣مي٣م ونمغمهـ٣م طمـالل أيـ٣مم ايمتُمـ(2)أضحل زم٘مبُمكم

ٛمَــ٥م زمٔمـد أن إوم٣مرب وايغمان َمـ حلقم إض٣مضمل ويتزودون َمـ حلقَمٜم٣م حلٖمٓمف ضمس٤م ايمُس 

مماح وسمٔمتـػم ىمـام صمـ٣مء دم ـر سمٙمؽ إي٣مم دم أهمراح واٞمومت، ئمْمقا زمٔمّمف يمٙمٖمٗمراء واظمحت٣مصمكم

، همخالل أي٣مم ايمٔمٝمد يتب٣مدل ايمٛم٣مس ايمتٜم٣مين وسمٗمـ٣مم إهمـراح (3)احلدي٧م أي٣مم أىمؾ وذب وزمٔم٣مل

 وإيمٔم٣مب ايمُمٔمبٝم٥م-

ودم ايمٝمقم ايمرازمع فممم َمـ ايمُمٜمر سمبدأ ايمٔمقادات وخيرج ايمٛم٣مس دم ايمِمب٣مح ايمب٣مىمر إلم ضمـ٣موي 

داد وىمٝمٖمٝم٥م ايمٔمقاد سمتؿ ىمـام سمٗمـدم دم فمٝمـد ايمٖمْمـر َمــ سمبـ٣مدل ايمتٜمـ٣مين اخلغمات يمٔمقاد اإلَم٣مم احل

وٞمُم٣مئد َمـ ومبؾ اظمٔم٣مظم٥م ويدار ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمقة وختتؿ صمٙمس٥م ايمٔمقاد زم٣ميمٖم٣محت٥م ومجع ايمـدفم٣مء 

 ـــــــــــــــــ

 (-2ؽمقرة ايم٘مقشمر آي٥م ) (1)

 (-5357( زمرومؿ )5.2152رواه ايمبخ٣مري ) (2)

 (-15265) ( زمرومؿ3.394َمِمٛمػ ازمـ أيب ؾمٝمب٥م )، (45( زمرومؿ )4.283رواه ايمدارومْمٛمل ) (3)
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      َمـ ومبؾ اظمٛمِم٤م شمؿ سمقاصؾ زمٗمٝم٥م ايمٔمـقادات دم ايمٝمـقم ٞمٖمسـف ىم٣ميمٔمـ٣مدة فمٛمـد ايمسـ٣مدة آل زمٙمٖمٗمٝمـف 

مم وايمسـ٣مدس ـزمـ ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس، ودم ايمٝمقَمكم اخل٣مَمس فمـ اهلل فمبد وآل ؾمٜم٣مب ايمديـ وآل

فممم سمستٚمر زمٗمٝم٥م ايمٔمقادات فمٛمد ىمؾ َمـ ايمس٣مدة آل ضم٣مَمد وآل ايمُم٣مؿمري وآل اظمُمـٜمقر وايمبٗمٝمـ٥م 

زمٛمٖمس ايم٘مٝمٖمٝم٥م، وه٘مذا فمعم هذا ايمٛمٜم٨م سمتقاصؾ وسمسـتٚمر  نـ ؽمبؼ ذىمرهؿ دم فمقاد فمٝمد ايمٖمْمر

٣مدة دم ؾمٜمر ؾمقال وزمـذيمؽ سمٛمتٜمـل مجٝمـع ايمٔمـقادات ايمٔمقادات فمٛمد َمـ ذىمرٞم٣مهؿ َمـ ومب٣مئؾ ايمس

اهلل أن ئمٝمد إفمٝم٣مد، دم طمغم وفم٣مهمٝم٥م زمػمىم٥م ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد  اهل٣مدي إلم ؿمريؼ ايمرؾم٣مد، وآيمـف  وٞمسٟمل

اهلل اـؿ  وأصح٣مزمف وَمـ سمبٔمٜمؿ َمـ إجم٣مد، أهـؾ اخلـغم واهلـدى وايمِمـالح واإلَمـداد، ٞمٖمٔمٛمـ٣م

 عم آيمف وصحبف وؽمٙمؿ-اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفم واظمسٙمٚمكم أمجٔمكم، وصعم

اهلل أن  اهلل أؽمالهمٛم٣م ايمِم٣محلكم فمعم َم٣م رسمبقه يمٛم٣م طمالل أي٣مم ويمٝم٣مرم إؽمبقع وٞمسٟمل صمزى

وضمســ ، ويرزومٛم٣م ايمتخٙمؼ زم٣مٔداب، يقهمؼ ايٚمٝمع يمٙمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح وحلّمقر جم٣ميمس اخلغم

زمٔمٝمـدة وٞمزهيـ٥م َمــ ايمٔمجـ٤م وايمريـ٣مء ،  ايم٘مـريؿاهلل وجئمؾ ٞمٝم٣مسمٛم٣م طم٣ميمِمـ٥م يمقصمـف، ايمٓمـ

وي٘مرَمٛم٣م زم٣ميمِمح٥م وايمٔم٣مهمٝم٥م: يمتٔمٝمٛمٛم٣م فمعم ايمٗمٝم٣مم زمٟمداء َمـ٣م يٗمرزمٛمـ٣م إلم رزمٛمـ٣م فمـعم ، وايم٘مػمي٣مء

 : يتوٞمبدأ زم٣ميمٔمٚمؾ اظمحدد يمٙمٝمقم وايمٙمٝمٙم٥م َمقضحكم ذيمؽ فمعم ايمٛمحق أ، ايمقصمف اظمْمٙمقب

ُم٣مر سمبدأ ومبٝمـؾ اإلذاق وومـ٦م دم صب٣مح يقم ايٚمٔم٥م سمٗم٣مم زي٣مرة فم٣مَم٥م وىم٣مَمٙم٥م يمؼمزم٥م أهؾ زم

 -وزمٔمد اإلذاق ووم٦م ايمُمت٣مء، ايمِمٝمػ
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 ة مدوـة تروم )زنيل(ؼربسور مصورة ل

 

 
 (بشارة مدوـة تروم )صورة دلؼرب

يتؿ ايمتٜمٝم٠م وآؽمتٔمداد يمٙمذه٣مب إلم اي٣مَمع يمِمالة ايٚمٔم٥م  وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ايمزي٣مرة

وسمٗمرأ ، ضمد َم٣م سمٝمّس َمـ ايمٗمرآنوأشمٛم٣مء ايٙمقس دم اظمسجد وومبؾ دطمقل اخلْمٝم٤م يتٙمق ىمؾ وا

ايم٘مت٤م اظمُمتٚمٙم٥م فمعم  شمؿ سمٗمرأ دٓئؾ اخلغمات ونمغمه٣م َمـ، ايمسقر اخل٣مص٥م زمٝمقم ايٚمٔم٥م
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وزمٔمد ايمِمالة يذه٤م ، وؽمٙمؿ ويٟميت زمام ؾم٣مء َمـ إذىم٣مر اهلل فمٙمٝمف وآيمف ايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم

رة ايم٘م٣مئـ ـحلّماهلل زمـ فمٙمقي احلداد وايمتل سمٗم٣مم دم زمٝم٦م ا ايمبٔمض حلّمقر ضمرضة اإلَم٣مم فمبد

 زمجقار َمسجد آل أيب فمٙمقي زمح٣مهم٥م ايمسقق-

 
 دار احلضرة صورة ل

وَمثٙمٜم٣م ، ايمروضم٥م زمٚمسجد  ور : ودم فمٌمي٣مت يقم ايٚمٔم٥م سمٔمٗمد فمدة روح ٞمذىمر َمٛمٜم٣م

وسمستٚمر صمٙمس٥م ، وأطمرى  زمٚمسجد ٞمٖمٝمع، زمـ ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس اهلل زمٚمدرؽم٥م احلبٝم٤م فمبد

 ايمروضم٥م إلم ومرب ووم٦م اظمٕمرب-

زمــ فمٙمـقي  اهلل يٚمٔم٥م سمٛمٔمٗمد ضمرضة زمٚمسجد ايمٖمتح زم٣محل٣موي يمإلَم٣مم فمبـدودم َمس٣مء يمٝمٙم٥م ا

 -سمبدأ زمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء احلداد
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 مـارتقه الؼدمية واجلدودة تظفرو عؿارته بعد جتدود صورة مسٍد الػًح

ويبدأ ووم٦م ايمِمـٝمػ َمــ ، ودم صب٣مح يقَمل ايمسب٦م وإرزمٔم٣مء ئمٗمد اظمدرس زمرزم٣مط سمريؿ

ووومـ٦م ايمُمـت٣مء يبـدأ َمــ ، لم ايمس٣مفم٥م ايمث٣مٞمٝمـ٥م زم٣ميمتقومٝمـ٦م اظمحـقم٣م إايمس٣مفم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م فممم صب٣مضًم 

 ٣م إلم ايمس٣مفم٥م ايمث٣ميمث٥م وايمٛمِمػ-ايمس٣مفم٥م ايمقاضمدة وايمٛمِمػ سمٗمريبً 

زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس زم٣ميمؼمزمـ٥م  اهلل ودم صب٣مح يقم آشمٛمكم ئمٗمد َمدرس زمٗمب٥م احلبٝم٤م فمبد

 ايمٕمزارم- يٗمرأ همٝمف ىمت٣مب اإلضمٝم٣مء يمإلَم٣مم

 ايمبخ٣مري دم َمسجد آل أيب فمٙمقي-صحٝمح يمٗمراءة ودم صب٣مح اخلٚمٝمس ئمٗمد َمدرس 

ر ـزمـ أيب زم٘مر ايمس٘مران َم٣م زمكم صاليت ايمٓمٜمر وايمٔمِمـ ىمام ئمٗمد َمدرس زمزاوي٥م ايمُمٝمخ فمقم

 َمـ يقَمل آشمٛمكم واخلٚمٝمس-

 ودم َمس٣مء آشمٛمكم َمقيمد زمٚمسجد  ور زمح٣مهم٥م ايمٛمقيدرة زمكم ايمٔمُم٣مءيـ-     
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 صورة اجلفة اجلـوبقة دلسٍد درور بالـوودرة

وَمقيمـد زمٚمسـجد ، َمس٣مء يقم اخلٚمٝمس َمقيمد زمٚمسجد ايـ٣مَمع زمـؼميؿ زمح٣مهمـ٥م ايمسـقق ودم

وه٘مذا دم زمٔمض َمس٣مصمد أطمرى زمبٗمٝم٥م إضمٝمـ٣مء سمٔمٗمـد َمقايمـد زمٔمـد ، ؾمٜم٣مب ايمديـ زم٣ميمٛمقيدرة

 وسمٛمتٜمل زمِمالة ايمٔمُم٣مء-، اظمٕمرب

رة زمٚمسـجد ايمُمـٝمخ ـودم َمس٣مء يمٝمٙمتل آشمٛمكم واخلٚمٝمس زمٔمد صالة ايمٔمُمـ٣مء سمٛمٔمٗمـد ضمّمـ

 ٣مف زمح٣مهم٥م ايمسقق-ايمرمحـ ايمسٗم فمبد

 ٣م-زمـ همّمؾ زم٣مهمّمؾ زم٣مخلٙمٝمػ َمدرس صب٣مضًم  ودم صب٣مح إضمد وايمثالشم٣مء ئمٗمد زمزاوي٥م ايمُمٝمخ ؽم٣ممل

َمدرس صب٣مح يقَمل  زمـ فمٙمقي احلداد زمح٣موي اخلغمات ئمٗمد ودم نمرهم٥م احلبٝم٤م فمبداهلل

٣م َمـ ايمٖمجغم اظمقومع ايمذي وصمد همٝمـف اإلَمـ٣مم ودم احلد زمٗمرب ايمسبغم وومريبً ، آشمٛمكم واخلٚمٝمس

 .داد يٗم٣مم َمدرس يقم إضمد صب٣مضم٣ماحل

رة زم٣مؽمـقدان دم ـودم فمٌم يقم ايمثالشم٣مء سمٗمرأ ضمرضة احلب٣مئ٤م آل ايمب٣مر واظمُمـٜمقرة زمحّمـ

ودم ومبـ٥م ، زمـ حمٚمد اظمُمـٜمقر )زمـ٣ميمِٖمِجر( زمح٣مهمـ٥م ايمسـقق ىمؾ َمـ َمرزمٔم٥م احلبٝم٤م فمبدايمرمحـ
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ـ ؾمـٝمخ زمـ اهلل ودم َمدرؽمـ٥م احلبٝمـ٤م فمبـد، اهلل زم٣مؾمـٚمٝمٙم٥م زم٣ميمؼمزمـ٥م زمـ فمبـد احلبٝم٤م أيب زم٘مر

 ودم زمٔمض ايمبٝمقت-، ايمٔمٝمدروس زم٣ميمسحٝمؾ

وٞمٟميت إلم سمرسمٝم٤م ضمزب ايمٗمرآن زمٚمس٣مصمد سمريؿ وايمذي أؽمسف ووم٣مم زمؼمسمٝمبف ايمُمٝمخ ايمٖم٣مضؾ 

اهلل فمٛم٣م وفمـ اظمسٙمٚمكم وفمـ أَم٥م ؽمٝمدٞم٣م حمٚمـد  زمـ همّمؾ زم٣مهمّمؾ صمزاه ؽماليم٥م إهم٣مضؾ ؽم٣ممل

 : طمغم ايزاء وسمرسمٝم٤م احلزب ىمام يقم

ـ٣مرم  آطمر ايمٙمٝمؾ أول ايمٙمٝمؾ ايمٙمٝـم

ـ أول ايمٗمرآن إلم ايزء ايمرازمع ايٚمٔم٥م ـ ايزء ايمرازمع إلم ؽمقرة اظم٣مئدة َم  َم

ـ ؽمقرة اظم٣مئدة إلم ايزء ايمت٣مؽمع ايمسب٦م ـ ايزء ايمت٣مؽمع إلم ؽمقرة يقٞمس َم  َم

ضمد ـ ؽمقرة يقٞمس إلم ؽمقرة احلجر ٕا ـ ؽمقرة احلجر إلم اإل اء َم  َم

ـ ؽمقرة اإل اإلشمٛمكم ـ ؽمقرة احل٨م إلم ؽمقرة ايمُمٔمراء  اء إلم ؽمقرة احل٨مَم  َم

ضمزاب ايمثالشم٣مء ـ ؽمقرة ايمُمٔمراء إلم  ٕا ضمزاب إلم ايمِم٣مهم٣مت َم ـ ؽمقرة ٕا  َم

رزمٔم٣مء ـ ؽمقرة ايمِم٣مهم٣مت إلم ايمدطم٣من ٕا ـ ؽمقرة ايمدطم٣من إلم ؽمقرة ايمْمقر َم  َم

ـ ؽمقرة ايمْمقر إلم ؽمقرة ايـ اخلٚمٝمس ـ إلم ؽمقرة ايمّمحك َم ـ ؽمقرة اي  َم

 يقم اخلٚمٝمس زمٔمد صالة ايمِمبحواخلتؿ 

 ٣م زم٣مهللوَم٣م زمٗمل أن إٓ ايم٘مالم فمعم اظمالضمؼ ايمتل أذت إيمٝمٜم٣م دم اظمٗمدَم٥م همٟمومقل َمستٔمٝمٛمً 

 : وَمتقىمال فمٙمٝمف

، ث وأهمـ٣مء زم٣محلـدي٧م وأفمْم٣مهـ٣م َمـ٣م سمسـتحؼـ حتَد وحتدث فمٛمٜم٣م َمَ ، همٚمس٣مصمد سمريؿ ىمثغمة
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، افمدد َمس٣مصمد سمريؿ شمالشمامئ٥م وؽمـتقن َمسـجًد  إنَ  : ؾـ٥م وومد وم٣مل ايمٗم٣مئوهل َمُمٜمقرة وَمٔمروهم

  : آطمر ووم٣مل

ــــــــريؿ إنَ  ــــــــ٣مصمد سم  َمس

 

ـــــٝمؿ  ـــــ٣م همٜم ـــــ٥م ي  أرزمٔمامئ

 دودـٔمـ٣ميمـٜم٣م زمـتـأضمِمٝم 

ل يمٙمُمخص آؽمتٛم٘م٣مر يمٝمّمع فمالَم٥م اؽمـتٖمٜم٣مم أيــ  وٓ نمرازم٥م دم ذيمؽ وٓ هٛم٣مك جم٣مل خيق 

ف! هم٘مثـغم َمــ اظمسـ٣مصمد يٛمبٕمـل أن ٓ سمٔمـد هذا ايمٔمدد ايم٘مبغم ايمذي وم٣ميمف ايمس٣مزمٗمقن وحتدشمقا زمـ

همٗمد ي٘مـقن ، وذيمؽ ظم٣م ؿمرأ فمٙمٝمٜم٣م َمـ ايمتقؽمع وايمتداطمؾ زمكم ايمٗمديؿ وايديد: واضمدٍ  زمٚمسجدٍ 

ا آطمـر همٝم٠مؽمـس إلم صمـقاره َمسـجًد  أصؾ اظمسجد فمب٣مرة فمـ َم٣مئ٥م َمؼم َمرزمع شمؿ يٟميت ؾمـخٌص 

وأدطمٙم٦م دم زمٔمّمـٜم٣م  ودم أوٞمـ٥م إطمغمة فمٚمرت اظمس٣مصمد، ٣م َمـ اظمس٣مضم٥م إولم  وه٘مذاومريبً 

، وَمسجد آل أيب فمٙمقي، وذيمؽ ضم٣مصؾ زم٣ميمٖمٔمؾ دم فمدة َمس٣مصمد َمثؾ َمسجد اي٣مَمع، ايمبٔمض

ونمغمهـ٣م َمــ ، وَمسـجد صمـرصمٝمس، وَمسـجد ايمُمـٝمخ فمـقم، وَمسجد ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر

ا زمٚمسجد واضمد َمسجًد  362هم٣ميمقاضمد َمٛمٜم٣م ٓ ئمد فمٛمد َمـ يٗمقل زمٟمن َمس٣مصمد سمريؿ ، اظمس٣مصمد

همٗمد يِمؾ اظمسجد إلم أن ي٘مـقن أصـٙمف فمبـ٣مرة فمــ مخسـ٥م أو  ،ويم٘مٛمف ئمده٣م زمحس٤م إصؾ

 ا وه٘مذا-ا واضمًد ؽمت٥م َمس٣مصمد ويم٘مٛمف ايمٝمقم يرى َمسجًد 

هـذا َمـ صمٜم٥م وَمـ صمٜم٥م أطمرى ارسمٖم٣مع إرض وايمتل يتقومع اٞمـدراس واٞمْمـامس ايم٘مثـغم 

٣م ايمقاومـع ضم٣ميمًٝمـ (1)وطمذ َمث٣مٓ فمعم ذيمؽ َم٣م هق َمتبٗمل َمـ آشم٣مر َمسجد ايمبْمٝمحـ٣مء، َمـ اظمس٣مصمد

وفمعم يٚمكم ، ٚم٥م َمرسمٖمٔم٥م دم ايٜم٥م ايمٕمرزمٝم٥م ايمُماميمٝم٥م َمـ زم٣مضمقاش ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمس٣مدة آل ايٛمٝمدفمعم أىم

 ـــــــــــــــــ

 .َمسجد ايمبْمٝمح٣مء زمٖمّمؾ اهلل سمؿ إفم٣مدة زمٛم٣مئف َمـ صمديد ضمديًث٣م (1)
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وَمقصمـقدة ىمام سمقصمد أيّمـ٣م آشمـ٣مر زم٣مومٝمـ٥م إلم أن ، ضم٣مهم٥م ايمْمريؼ اظم٠مدي٥م حل٣موي اخلغمات زمؼميؿ

زم٘مثـغم َمــ ؾمـٔم٣مب سمـريؿ اظمٔمروهمـ٥م  (1)ىمام سمقصمد َمِمـٙمٝم٣مت، زم٘مثغم َمـ اظمزارع زمدَمقن ونمغمه٣م

ونمغمه٣م يمٙمِمالة همٝمٜم٣م وايمتٜمجد اـ٣م ويمـٝمس زمٔمٝمـدا أن ، وايمَٕمػْمة زمدَمقن، ِٔمغْم زم٣مخَلٙمٝمػوايمٛم  ، زمخٝمٙم٥م

سم٘مقن سمٙمؽ اظمقاومع َمقومقهم٥م َمس٣مصمد، َمٛمٜم٣م َم٣م هق َمقصمقد إلم وومتٛم٣م هذا وَمـ٣م هـق َمٔمـروف اـذه 

وَمقومع طم٣مص زمسٝمدٞم٣م أيب ، ونمٝمٙم٥م ؽمٝمدٞم٣م فمبداهلل احلداد، نمٝمٙم٥م ؽمٝمدٞم٣م ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم : ايمتسٚمٝم٥م َمثؾ

وىمثغم وىمثغم نـ٣م ، ونم٣مر اظمُمٜمقر، ونمٝمٙم٥م اظمٔمٙمؿ ، زمـ فمقم وآطمر يمسٝمدٞم٣م فمبدايمرمحـ، زم٘مر ايمٔمدين

 يمٝمس هٛم٣م َم٘م٣من ضمٌمه٣م-

 يم٘مثرة ايمٔمٚمران زمٚمٔمٓمؿ أضمٝم٣مء اظمديٛم٥م-: زمٛم٣مء َمس٣مصمد صمديدة دم وومتٛم٣م ايمراهـ ىمام سمؿ

هـذا وَمـ اظمٔمٙمقم أن أووم٣مهم٣م ىمثغمة وومٖمٜم٣م ايمٗم٣مئٚمقن فمـعم سمٙمـؽ اظمسـ٣مصمد وهـذه إوومـ٣مف 

وم٣مت اخل٣مص٥م زم٣مظمس٣مصمد سمستٕمؾ نمالهت٣م وطمغماهت٣م يمِم٣ميمح اظمس٣مصمد، وسمٌمف يمٙمٗمـ٣مئٚمكم وايمِمد

ا٣م َمـ ٞمّم٣مر وٞمقاب وَمقـمٖمكم ويمٙمٚمٝم٣مه واإلٞم٣مرة وحمت٣مصمـ٣مت اظمسـ٣مصمد َمــ همـرش وزمخـقر، 

ومجٝمع اظمستٙمزَم٣مت يم٘مؾ َمسجد دم ىمؾ َمٛم٣مؽمب٥م، وٞمقع هذه إووم٣مف أرا ي وَمزارع وحمالت 

 جت٣مريـ٥م وزمٝمقت ونمغمه٣م-

ئ ايم٘مريؿ زمذىمر زمٔمـض َمـ٣م دم َمديٛمـ٥م سمـريؿ اظمب٣مرىمـ٥م َمــ اظمسـ٣مصمد وايمزوايـ٣م وٞمٖمٝمد ايمٗم٣مر

واظمٔم٣مهد واظمٔم٣مزمد َمبتدئكم زمذىمر ٞمبـذة فمــ َمسـجد ايمٗمـقم اظمُمـٜمقر زمٚمسـجد آل أيب فمٙمـقي 

اهلل وؽم٣مئر اظمسٙمٚمكم ا٣م وؽمـ٣مئر  وزمٔمض َمُم٣مهغم اظمس٣مصمد دم سمٙمؽ ايمبٙمد ايمْم٣مهر اظمٝمٚمقن، ٞمٖمٔمٛم٣م

 دم ايمديـ وايمدٞمٝم٣م وأطمرة-ايمبٗم٣مع ايمْم٣مهرة واظمآشمر ايمٖم٣مطمرة 

 ـــــــــــــــــ

 .ع َمِمعمصمـٚم (1)
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زمٛمل ٔل أيب فمٙمقي دم هذه اظمديٛم٥م اظمب٣مرىم٥م هق َمسجد آل أيب فمٙمـقي ايمُمـٜمغم  أول َمسجد

،  ه529اظمتقذم ؽمـٛم٥م  (1)زمـ فمٙمقي طم٣ميمع ومسؿ أؽمسف ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ايم٘مبغم وايمٔمٙمؿ ايمُمٜمغم فمقم

زمـ فمبدايمرمحـ ايمسٗم٣مف  اظمحّم٣مر وآطمر فمامرة يمٙمٚمسجد اظمب٣مرك هل فمامرة ؽمٝمدٞم٣م ايمُمٝمخ فمٚمر

زمٛمـ٣مءه  س زمـ فمٙمقي طم٣ميمع ومسؿ ومد أؽم ، زمؼميؿ اظمحروؽم٥م وىم٣من اإلَم٣مم فمقم ه833اظمتقذم ؽمٛم٥م 

اهلل فمٛمف َمع صماليم٥م ومدره ئمٚمؾ هـق وؽمـ٣مئر  وىم٣من ر ي، يمْمٝم٤م سمرزمتٜم٣م (2)َمـ ؿمكم زمٝم٦م صمبغم

 ـــــــــــــــــ

اهلل ازمـ  زمـ فمبٝمد زمـ فمٙمقي زمـ حمٚمد زمـ فمٙمقي هق اإلَم٣مم إوضمد فمقم ٞمقر ايمديـ اظمُمٜمقر زمخ٣ميمع ومسؿ  (1)

زمـ أيب ؿم٣ميم٤م وازمـ ايمزهراء  زمـ فمقم زمـ فمٝمسك اظمتِمؾ ٞمسبف إلم اإلَم٣مم احلسكم ايمسبط اهلل أمحد اظمٜم٣مصمر إلم

َم٥م، واؾمتٜمر  اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ، ىم٣من إَم٣مَم٣م اهلل صعم ايمبتقل زمٛم٦م رؽمقل فم٣مظم٣م فم٣مزمدا ىمريام َمـ أفمالم هذه ٕا

زمخ٣ميمع ومسؿ وهل َمٛمْمٗم٥م زمحرضَمقت سمٗمع زمكم فمٝمٛم٣مت واخلقن سمبٔمد فمـ َمديٛم٥م سمريؿ زمٛمحق فمممة أَمٝم٣مل 

زم٣مئف   ٔ ه٣مؾمٚمٝم٥م سمٗمريب٣م اؾمؼماه٣م زمٔممميـ أيمػ ديٛم٣مر وطمٙمٔمٜم٣م زم٣ميمٛمخٝمؾ وؽمامه٣م ومسؿ زم٣مؽمؿ أرض ىم٣مٞم٦م

اهلل همٝمٜم٣م وص٣مرت زمٙمدة َمب٣مرىم٥م  ٙمْمالب وَمٛمذ فمٌمه زم٣مركزم٣ميمبٌمة وزمٛمك يمف زمٝمت٣م همٝمٜم٣م ومد ص٣مر َمدرؽم٥م يم

َمٔمٚمقرة زم٣مخلغمات وىمثر همٝمٜم٣م ايمٔمٙمامء وايمِمٙمح٣مء َمٛمذ زمداي٥م ايمٗمرن ايمس٣مدس ضمتك ايمٝمقم، وهق أول َمـ سمقؿمـ 

ذاف ايمٔمٙمقيكم زمٚمديٛم٥م سمريؿ َمع إطمقاٞمف وزمٛمل أفمامَمف َمـ زمٛمل صمديد وزمٌمي ؽمٛم٥م  ، وسمقدم ا٣م  ه521َمـ ٕا

ـ ا٣م فم٣مم ودهمـ زمٚمديٛم٥م سمريؿ زمٚمٗمػم ـ دهم   - ه529ة زٞمبؾ اظمب٣مرىم٥م وهق أول َم

أَمٝم٣مل ومد ؽم٘مٛمٜم٣م آل  هل ومري٥م َمـ ضقاضمل سمريؿ َمٔمروهم٥م سمبٔمد فمٛمٜم٣م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايٛمقزمٝم٥م زمٛمحق مخس٥م  (2)

زمـ فمٙمقي طم٣ميمع ومسؿ، ودهمـ ا٣م وايمده اإلَم٣مم  وا٣م ويمد اإلَم٣مم فمقم، أيب فمٙمقي ومبؾ دطمقهلؿ إلم سمريؿ

 .زمـ فمبٝمد اهلل زمـ فمٙمقي م حمٚمدفمٙمقي زمـ حمٚمد، ووايمده اإلَم٣م



  94 

ضمتك  (2)آيم٥م ايراديؿإلم سمريؿ فمعم  (1)زمٛم٣مء هذا اظمسجد اظمب٣مرك وىم٣مٞمقا يٛمٗمٙمقن ايمٙمبـ طمداَمف دم

وظمسجد آل أيب فمٙمقي آشم٣مر فمٓمٝمٚمـ٥م وهمّمـ٣مئؾ ، أىمٚمٙم٦م فمامرسمف فمعم نم٣مي٥م َمـ احلسـ واإلسمٗم٣من

اهلل فمـٛمٜمؿ أمجٔمـكم، ومـ٣مل  نمزيرة سمقاسمرت أطمب٣مره٣م فمـ صمؿ نمٖمغم َمـ إئٚم٥م إفمالم رضـقان

: )وأفمٓمؿ َمس٣مصمده٣م زم٣مٓسمٖمـ٣مق وأؾمـٜمره٣م فمـعم (4)دم ذىمر َمس٣مصمد سمريؿ (3)رعـص٣مضم٤م اظمُم

واؾمتٜمر زمٚمسجد آل أيب فمٙمقي  (5)زمٛمل أمحد ٣م زمٚمسجدـق َمسجد ايمٗمقم اظمٔمروف ومديٚمً اإلؿمال

اظمٔمٚمقر زم٣ميمِمـالة وسمـالوة ، اهلل ورضقان دم هذا ايمزَم٣من وهق اظمسجد اظم٠مؽمس فمعم سمٗمقى َمـ

زمٔمد وايمده  (6)زمـ فمقم ص٣مضم٤م َمرزم٣مط ايمٗمرآن َمٛمذ أؽمس إلم أن وومد رنف ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم حمٚمد

 ـــــــــــــــــ

 اظمدر اظمرضوب َمـ ايمْمكم- ,زمٖمتح ايمالم اظمُمددة وىمّس ايمب٣مء اظمقضمدة  ,ايمٙمبـ    (1)

 آيم٥م َمٔمروهم٥م سمقضع فمعم أفمج٣مل جتره٣م إزمٗم٣مر وايمبٕم٣مل وسمسٚمك ايمٔمرزم٥م- : ايراديؿ  (2)

اهلل زمـ  بف إلم اإلَم٣مم فمبدزمـ أمحد ايمُمقم ويٛمتٜمل ٞمس زمـ أيب زم٘مر هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمُمٜمغم حمٚمد    (3)

، وٞمُمٟم ا٣م، ىم٣من إَم٣مَم٣م فمٓمٝمام فم٣مظم٣م همٗمٝمٜم٣م حمدشم٣م أطمذ  ه1232فمٙمقي ازمـ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم، ويمد زمؼميؿ ؽمٛم٥م 

فمـ مجٙم٥م َمـ ىمب٣مر ايمُمٝمقخ وأئٚم٥م ايمٔمٌم وأطمذ فمٛمف طمٙمؼ ىمثغم واٞمتٖمع زمف صمؿ نمٖمغم َمـ ايمبٙمد 

دم جمٙمديـ ويمف رؽم٣مئؾ دم فمٙمؿ وطم٣مرصمٜم٣م ويمف َم٠ميمٖم٣مت ىمثغمة َمٛمٜم٣م ذح اإليّم٣مح يمٙمُمٝمح ازمـ ضمجر 

اظمٝمٗم٣مت وذح رؽم٣ميم٥م اإلَم٣مم ايمسٛمقد دم اظمٛمْمؼ وذح خمتٌم ايمرضمبٝم٥م ويمف ىمت٣مب اظمممع ايمروي، 

ومجع ذيال فمعم ايمٛمقر ايمس٣مهمر دم جمٙمد ىمبغم ويمف سم٣مريخ دم أطمب٣مر ايمٗمرن احل٣مدي فممم دم جمٙمد ونمغمه٣م 

 - ه1293 سمقدم ؽمٛم٥م، َمـ اظم٠ميمٖم٣مت

 (-1.136اظمممع )   (4)

 (-136اٞمٓمر اظمممع ايمروي صٖمح٥م )  (5)

فمالم مج٣مل ايمديـ حمٚمد  هق اإلَم٣مم ايٙمٝمؾ وايمٔمٙمؿ ايمُمٜمغم ؾمٝمخ  (6) زمـ  زمـ فمقم طم٣ميمع ومسؿ اإلؽمالم وفمٙمؿ ٕا

= 
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ٚمد إلم َم٣م يريد أن يٛمٗمض همٟموم٣مَمف شمـؿ ؿمـ٣مل زمـف ايمزَمـ٣من، ودار فمٙمٝمـف زمـ فمٙمقي، وفم اإلَم٣مم فمقم

ومجع مجٝمع َم٣م حيِمؾ َمـ وومٖمف دم ذيمؽ ايمٔم٣مم ، ايمدوران، هم٣مٞمتدب يمٔمامرسمف ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر

وهدَمف َمـ مجٝمع ايٜم٣مت إٓ ايمِمػ إول َمـ إؽمْمقاٞم٣مت همٜمل زم٣مومٝمـ٥م فمـعم فمـامرة ايمُمـٝمخ 

وزُمٛمِـَل فمـعم ، ع إؽم٣مس ضمرضه أفمٝم٣من ايمٛم٣مسزمـ فمقم ص٣مضم٤م َمرزم٣مط إلم أن، وظم٣م وض حمٚمد

زمٛمل  شمؿ، دم آطمر زم٣مزمـف فمعم هٝمئ٥م َمٛم٣مئر سمٙمؽ ايٜم٥م (1)زمٛمٝم٦م يمف َمٛم٣مرة شمؿ، نم٣مي٥م اإلسمٗم٣من واإلضم٘م٣مم

ووومـػ َمسـجدا ويسـٚمك ، رقـيمٙمِمالة أي٣مم ايمُمت٣مء َمالصٗم٣م يمف َمـ صمٜم٥م ايمُم (2)يمف حمؾ ىمٛمكم

ٔمّمـف خمزٞمـ٣م يمزيـ٦م اظمسـجد ، وايمرواق ايمممـومل ىمـ٣من زم ه 821 وذيمؽ ؽمٛم٥م (3)فمٛمدهؿ مح٣مَم٣م

 ـــــــــــــــــ
= 

اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم، ويمد  زمـ فمٝمسك رضقان اهلل أمحد زمـ فمبٝمداهلل ازمـ اظمٜم٣مصمر إلم زمـ فمٙمقي زمـ حمٚمد فمٙمقي

ٝمام ىمريام زاهدا فم٣مزمدا فم٣مظم٣م وفمٙمام ؾمٜمغما، وىم٣من يٛمٖمؼ فمعم َم٣مئ٥م وفممميـ زمٝمت٣م َمـ زمؼميؿ وٞمُمٟم ا٣م وىم٣من إَم٣مَم٣م فمٓم

 - ه551ودهمـ ا٣م ؽمٛم٥م ، أوم٣مرزمف وحم٣مرَمف، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم َمرزم٣مط اظمٔمروهم٥م زمٓمٖم٣مر ايمٗمديٚم٥م ومرب صاليم٥م َمـ فُماَمن

ٜمل ٞمسبف إلم زمـ فمٙمقي اخلرد ويٛمت زمـ أيب زم٘مر ايمذي أٞمُمٟم اظمٛم٣مرة يمٙمٚمسجد هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م فمٙمقي  (1)

اإلَم٣مم فمبداهلل زم٣مفمٙمقي، ىم٣من إَم٣مَم٣م ؽمٝمدا هم٣مضال فم٣مرهم٣م رضٝم٣م ىمريام ؽمخٝم٣م ص٣مضم٤م اظمسجد اظمُمٜمقر 

زمٚمسجد فمٙمقي ايمسٚمكم ايمقاومع زمح٣مهم٥م ايمسقق، أٞمُمٟم اظمٛم٣مرة زمٚمسجد آل أيب فمٙمقي وهمتح ايمب٣مب 

زمٝمف وفمٚمف ه، ودهمـ زمجٛم٤م ومػم أ926ايمممومل دم اظمسجد اظمذىمقر، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم فمدن وسمقدم ا٣م ؽمٛم٥م 

 زمؼمزم٥م ايمُمٝمخ صمقهر زمٔمدن-

زمـ فمٙمقي زم٣مصمحدب وَم٣م ذىمر  احلٚمـ٣مم اظمذىمقر يمٝمس َمـ أصؾ َمسجد زم٣مفمٙمقي إٞمام يٛمس٤م يمإلَم٣مم أمحد  (2)

 زمخِمقص احلٚمـ٣مم همٜمق َمٛمٗمقل َمـ اظمممع-

وايزء اظم٘مُمقف ، يسٚمقن ايزء اظمسٗمقف َمـ اظمسجد محـ٣َمم، ه٘مذا دم اصْمالح أهؾ ضمرضَمقت  (3)

َٕن : وئمٚمؾ زم٣ميمٗمرب َمٛمف زمرك يسخـ همٝمٜم٣م اظم٣مء، يم٘مقٞمف ىمٛمٝمٛم٣ًم: ؿمٙمٗمقا فمٙمٝمف مح٣مًَم٣موإٞمام أ، ض٣مضمٝم٥م

= 
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زمـ ضم٣مَمد اظمٛمٖمر دم زمّمع وأرزمٔمـكم وأيمـػ َمــ اهلجـرة، وأىمثـر  وٞمحقه همٟمدطمٙمف ايمسٝمد فمٙمقي

يٖمْمر همٝمف دم رَمّمـ٣من، وفمـعم َمــ يـرد فمٙمٝمـف َمــ  وفمعم َمـ، ايمٛم٣مس ايمقومػ فمعم هذا اظمسجد

١مٞمـف هم: (1)٣م فمٙمٝمف ايمسٝمد ايمقرم فمبـداهلل زمـ٣مفمٙمقير ايمٛم٣مس وومٖمً ـوأىمث، وفمعم َمـ يٗمرأ همٝمف، ايمٖمٗمراء

وىمـ٣من يمٙمسـ٣مدة واظمُمـ٣ميخ إفمـالم اـذا ، وومػ أرا ي وٞمخٝمال سمٛمٝمػ ومٝمٚمتٜم٣م فمعم َم٣مئ٥م أيمـػ

وىم٣مٞمقا حيؼمَمقٞمف نم٣مي٥م آضمؼمام وىم٣من ٓ يت٘مٙمؿ أضمـد همٝمـف زمٚمبـ٣مح ايم٘مـالم ، اظمسجد افمتٛم٣مء سم٣مم

٣م ىمٟمٞمـف دم جٙمس َمتٟمدزًمــرصمٙمف همٝمف زمؾ ي وٓ يٚمد أضمٌد ، ويٛم٘مرون فمعم َمـ همٔمؾ ذيمؽ َمـ ايمٔمقام

ل همٝمـف ـ٣من ىمؾ واضمد حيرص همٝمف فمعم اإلىمث٣مر َمـ ايمْم٣مفم٣مت، وجيتٜمد فمعم أن يٚمّموىم، ايمِمالة

، وىم٣من ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس اظمتجرديـ فمـ إهؾ واظم٣مل َمالزَمكم آفمت٘مـ٣مف همٝمـف، أىمثر إووم٣مت

اهلل زمـ٣مفمٙمقي  وىم٣من ايمسٝمد ايمقرم اإلَمـ٣مم فمبـد، وٓ خيرج أضمد َمٛمٜمؿ َمٛمف إٓ يمرضورة أو ضم٣مصم٥م

إول ويستٚمر إلم أن يِمقم ايمٓمٜمر، وىم٣من ازمـ فمٚمف ايمسٝمد أزمق جيٙمس يمٙمتدريس همٝمف دم ايمِمػ 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ويمٝمس هق احلَٚمـ٣مم ايمذي ورد ايمٛمٜمل فمـ ايمِمالة همٝمف-، احلَٚمـ٣مم َمٟمطمقذ َمـ احلٚمٝمؿ وهق اظم٣مء احل٣مر

اظمٗمدم  ازمـ ايمٖمٗمٝمف اهلل زمـ فمٙمقي هق اإلَم٣مم ايم٘مبغم وايمٔمٙمؿ ايمُمٜمغم وايمبحر ايمٕمزير فمٖمٝمػ ايمديـ فمبد  (1)

وٞمُمٟم ا٣م دم ري٣مض اظمجد وايمسٝم٣مدة، ىم٣من إَم٣مَم٣م فمٓمٝمام   ه638زمـ فمقم زم٣مفمٙمقي، ويمد زمؼميؿ ؽمٛم٥م  حمٚمد

وفمٙمام ؾمٜمغما فم٣مظم٣م فم٣مَمال همٗمٝمٜم٣م حمدشم٣م َمٖمّسا ىمريام ؽمخٝم٣م فم٣مزمدا، أطمذ فمـ صمده إؽمت٣مذ إفمٓمؿ دم 

قف وفمـ وايمده صب٣مه وؾمٚمٙمف زمٛمٓمره وافمتٛمك زمف ورزم٣مه وأطمذ فمٛمف ايمتٖمسغم واحلدي٧م وايمٖمٗمف وايمتِم

زمـ ايمٖمٗمٝمف ونمغمهؿ ضمتك زمرع دم مجٝمع ايمٖمٛمقن وىم٣من ىمثغم اظمج٣مهدة ايمُم٣موم٥م دم ايمٔمب٣مدة ويمف  اإلَم٣مم فمٙمقي

، ودهمـ زمزٞمبؾ زمجٛم٤م ومػم صمده  ه731اهلل سمٔم٣ملم ؽمٛم٥م  ىمراَم٣مت ـم٣مهرة وؾمٜمغمة، واٞمتٗمؾ إلم رمح٥م

 اهلل فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم- إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم رضقان
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يدرس دم ايمِمػ ايمث٣مين ويستٚمر َمـ ايمّمـحك إلم أن يِمـقم ايمٓمٜمـر، وىمـ٣من  (1)زمـ أمحد زم٘مر

يدرس دم هذا اظمسجد زمٔمـد وهمـ٣مة ؾمـٝمخف ايمُمـٝمخ  (2)اهلل زم٣مهمّمؾ زمـ فمبد ايمُمٝمخ اإلَم٣مم همّمؾ

وىمـ٣من  (3)ايٙمٝمؾ حمٚمد َمقلم ايمدويٙم٥م ايمسٝمد فمبداهلل زم٣مفمٙمقي، وىم٣من حيرض درؽمف ايمسٝمد اإلَم٣مم

 ـــــــــــــــــ

ىم٣من إَم٣مَم٣م ، إلَم٣مم ايمٔم٣ممل ايمُمٜمغم أزمق زم٘مر ازمـ اإلَم٣مم أمحد ازمـ إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدمو ايمسٝمد ا (1)

فمٓمٝمام همٗمٝمٜم٣م فم٣مظم٣م فم٣مَمال زمرع دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م ايمثالشم٥م ايمٖمٗمف واحلدي٧م وايمتٖمسغم ودم ىمثغم َمـ ايمٖمٛمقن 

ك ص٣مر فمٙمام َمٛمغما وفمـ مجٙم٥م َمـ أئٚم٥م فمٌمه ضمت، أطمذ فمـ صمده اإلَم٣مم إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم

يٗمتبس َمـ أٞمقار فمٙمقَمف همحقل ايمٔمٙمامء إىم٣مزمر سمقلم ايمتدريس دم َمسجد آل أيب فمٙمقي ونمغمه خترج زمف 

صمؿ نمٖمغم وىم٣من ىمريام زاهدا ورفم٣م ضمتك يمٗم٤م زم٣ميمقرع، وىم٣من ىمثغم اظمج٣مهدات وايمري٣مض٣مت ايمٛمٖمسٝم٥م 

يقم آشمٛمكم دم رَمّم٣من  اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمؿ أمجٔمكم، سمقدم وهق صمد اإلَم٣مم ايمٗمْم٤م ايمسٗم٣مف َٕمف رضقان

 ودهمـ زمزٞمبؾ زمؼميؿ اظمحروؽم٥م-  ه725ؽمٛم٥م 

، زمـ حمٚمد زم٣مهمّمؾ زمـ همّمؾ اهلل زمـ فمبد هق ايمُمٝمخ اإلَم٣مم ايمٔم٣مرف زم٣مهلل ايمٔم٣ممل ايمرزم٣مين ايمٖمٗمٝمف أزمق ايمٔمب٣مس همّمؾ (2)

يؿ وأطمذ وٞمُمٟم ا٣م فمعم َمٛمٜم٨م ومق  ه732فم٣مزمدا ورفم٣م، ويمد زمؼميؿ ؽمٛم٥م  ىم٣من إَم٣مَم٣م فم٣مظم٣م فمٓمٝمام همٗمٝمٜم٣م فم٣مَمال ضم٣مهمٓم٣مً 

ويمف جم٣مهدات ، اهلل زم٣مفمٙمقي ونمغمهؿ، ضمٖمظ اي٣مَمع ايمِمحٝمح يمإلَم٣مم ايمبخ٣مري فمـ أزمٝمف وفمٚمف وفمـ اإلَم٣مم فمبد

،  ه825سمقدم زم٣ميمُمحر ودهمـ ا٣م زمج٣مٞم٤م َمسجده زم٣محلقؿم٥م ايمُمٜمغمة زم٣مخلقر ؽمٛم٥م ، فمٓمٝمٚم٥م وىمراَم٣مت ؾمٜمغمة

 (-121ـ122- صٙم٥م ايمِمٙم٥م ) وومػمه َمُمٜمقر زم٣مؽمتج٣مزم٥م ايمدفمقات وومّم٣مء احل٣مصم٣مت -اه

زمـ  زمـ فمقم ص٣مضم٤م ايمدرك هق اإلَم٣مم ايمٗمْم٤م ايم٘مبغم وايمٔمٙمؿ ايمُمٜمغم مج٣مل ايمديـ حمٚمد ايمُمٜمغم زمٚمقلم ايمدويٙم٥م (3)

زمـ فمقم إلم آطمر ايمٛمس٤م ايمُمٜمغم، ىم٣من إَم٣مَم٣م صمٙمٝمال فم٣مظم٣م  زمـ اإلَم٣مم إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم حمٚمد فمٙمقي

اهلل  زمـ فمٙمقي وهق صٕمغم هم٘مٖمٙمف فمٚمف اإلَم٣مم فمبد فم٣مزمدا ىمريام، ويمد زمؼميؿ وٞمُمٟم ا٣م وسمقدم وايمده اإلَم٣مم فمقم

زم٣مفمٙمقي وٞمُمٟم دم ضمجره ورزم٣مه وؾمٚمٙمف زمٛمٓمره وفمٛم٣ميتف، وىم٣من يمف ري٣مض٣مت وأضمقال وَمٗم٣مَم٣مت ؽمٛمٝم٣مت وىم٣من 

ـ أهٙمف، اٞمتٗمؾ إلم رمح٥م شمٛمكم  ؽمٛم٥م 22اهلل دم  خيٖمل أفماميمف فمـ أصح٣مزمف ضمتك فم  اظمممع-،  ه765 ؾمٔمب٣من يقم ٓا
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ؽمٝمدٞم٣م ايمُمٝمخ فمبدايمرمحـ ايمسٗم٣مف ٓ يدع ايمتٜمجـد وايمِمـالة همٝمـف آطمـر ايمٙمٝمـؾ، وىمـ٣من يـٟمَمر 

أصح٣مزمف زمٚمالزَم٥م ايمِمالة همٝمف، وىم٣من جيتٚمـع همٝمـف دم وومـ٦م ايمسـحر صمـؿ نمٖمـغم َمــ ايمسـ٣مدة 

يمـف ونمغمهؿ يمتالوة ايمٗمرآن َمدارؽم٥م، ويستٚمرون إلم أن يٗمرب ؿمٙمقع ايمٖمجر همٝمذه٤م ىمؾ َمــ 

، ويستٚمر ايمب٣مومقن إلم ؿمٙمـقع ايمُمـٚمس، وـمٝمٖم٥م دم َمسجد َمـ إَم٣مَم٥م وأذان ونمغمه٣م إلم وـمٝمٖمتف

ويم٘مثرة فمب٣مدهتؿ همٝمف وَمالزَمتٜمؿ ايمْم٣مفم٣مت زمف جيد داطمٙمف َمـ ايمٛمُم٣مط وإٞمس وآٞمبس٣مط َم٣م ٓ 

٣م أومٚم٦م زمٚم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وىمٛم٦م أصمد دم اظمسجد احلرام أٞمًسـ : وم٣مل زمٔمض ايمٔم٣مرهمكم، جيده دم نمغمه

٣م وصٙم٦م إلم سمريؿ ودطمٙم٦م َمسـجد زمـ٣مفمٙمقي وصمـدت ذيمـؽ ـهمٙمٚمَ ، ٣مـ٣م فمٓمٝمٚمً وجتٙمٝمً ٣م ـصمسٝمٚمً 

زمـ ضمسـ مجؾ  وىمذا وصمدسمف دم َمسجد ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر وَمسجد حمٚمد، إٞمس وايمتجقم

زمـ فمبداهلل زم٣مهمّمؾ خيرج َمـ اخِلٙمٝمػ ويٚمرغ طمديف ايممميٖمكم زمٔمـد  وىم٣من ايمُمٝمخ همّمؾ، ايمٙمٝمؾ

ايمذي يدطمؾ َمٛمف َمـ سمقضٟم َمـ ايمػمىمـ٥م إلم اظمسـجد ايمٔمُم٣مء فمعم احلجر اظمقضقع زمٔمتب٥م ايمب٣مب 

جمٙمـس دم َمسـجد آل أيب  : أن سمقؿمـ ايمُمحر يٗمقل: ضمب٤م إرم دم سمريؿ شمالشم٥م جمـ٣ميمسوىم٣من زمٔمد 

إن ايمـدفم٣مء دم هـذه  : ويٗمـ٣مل، وجمٙمـس دم َمسـجد اهلجـغمة، وجمٙمس فمٛمد رىمـ ايب٣مٞم٥م، فمٙمقي

َمــ ىم٣مٞمـ٦م يمـف  :  يٗمـقلزمـ فمقم زمـ حمٚمد اظمقاضع َمستج٣مب وىم٣من ايمٔم٣مرف زم٣مهلل ايمسٝمد ضمسكم

ضم٣مصم٥م همٙمٝمزر ومػم ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم وايمُمٝمخ ؽم٣ممل زم٣مهمّمؾ ويمٝمِمقم رىمٔمتكم دم َمسـجد آل أيب فمٙمـقي: 

روح  إنَ  : زمــ أيب زم٘مـر يٗمـقل وىم٣من ؽمـٝمدٞم٣م ايمُمٝمخ فمقم، اهلل سمٔم٣ملم هم١من ضم٣مصمتف سمٗمـ٢م إن ؾمـ٣مء

إذان همٝمف ظم٣م اؾمـتٜمر  وىم٣مٞمقا رضقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ يث٣مزمرون فمعم، خرج َمٛمف أصاًل ـايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم َم٣م سم

ويمٙمُمـٝمخ فمٚمـر ، زم٣ميمٛمٝمـ٣مت ٣م وإفمـاملاهلل فمٙمٝمـف  ئًمـ َمـ زم٣مذ إذان همٝمف يمٙمِمٙمقات همتح أن

 اهلل فمٛمف هذه إزمٝم٣مت:  اظمحّم٣مر ر ي

ضمبـــ٣مب اهلل زمــــٙمغ  زمٛمـــ٣م وصـــؾ ٕا

 

ــــــــ٣مرك  ــــــــد ذاك اظمِمــــــــعم اظمب  فمٛم
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ـــ ـــ٣مح مجًٔم ـــ٣م ص ـــقم ي ـــجد ايمٗم  ٣مَمس

 

ـ رىمـــــع همٝمـــــف رىمٔمـــــ٥م سمبـــــ٣مرك   َمـــــ

 َمُمـــٚمر ومـــد دطمـــؾ همٝمـــف ىمـــؿ َمــــ 

 

ــــــؽ  ــــــؿ ٞم٣مؽم ــــــ٣ميمح شم ــــــد ص  فم٣مزم

 ومــــد دطمــــؾ همٝمــــف ؽمــــ٣مدة أىمــــ٣مزمر 

 

ــــــقر وفمــــــ٣ممل وؽمــــــ٣ميمؽ   ىمــــــؿ َمٛم

ـــــف ٞمجـــــ٣مه ريب  ـ دطمـــــؾ همٝم  َمـــــ

 

ـ ذٞمقزمــــــف ونــــــ٣م هٛم٣ميمــــــؽ   َمــــــ

ـــ٣م  ـــ٥م ـمٖمره ـــف ضم٣مصم ـــ٤م همٝم ـ ؿمٙم ـــ  َم

 

ـ دطمــــؾ همٝمــــف َمــــ٣م هــــق ا٣ميمــــؽ   َمــــ

 يــــرزق إؽمــــالَمف فمٛمــــد َمقسمــــف 

 

ــــــؽ  ـ دار َم٣ميم ــــــ ــــــف َم ــــــؿ يٛمجٝم  شم

٣م دم ايمٙمٝمـ٣مرم ـهمٝمف طمالئؼ ٓ حيِمقن ٓ ؽمٝمٚمـجتٚمع ـوهذا اظمسجد اظمب٣مرك يتسع يمٙمٛم٣مس هم١مٞمف ي 

وجيتٚمع أىمثـر أهـؾ ايمبٙمـد ، ويمٝمٙم٥م فم٣مؾمقراء، واظمٔمراج، ىمٙمٝمٙم٥م اظمقيمد ايمٛمبقي ايممميػ: اظمُمٜمقرة

 وئمدون اسمس٣مفمف دم هذه ايمٙمٝم٣مرم َمـ آي٣مسمف ايمب٣مهرة-، ٣مع ايمقفمظ دم اظمٛم٣مؽمب٣متـيمسٚم

 
 قة وتظفر ػقفا مـارتهشرؼال مسٍد باعؾويوبوابة  واجفة
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 ةغربقفة وبوابة مسٍد باعؾوي الواج

، اهلل فمٛمده٣م ويدفمق، ويٛمبٕمل أن يتػمك زمٟمؽمْمقاٞم٣مسمف ايمتل صمٙمس فمٛمده٣م إويمٝم٣مء زمٟمن يِمقم إيمٝمٜم٣م

وىمؾ اؽمْمقاٞم٥م َمـ اؽمْمقاٞم٣مسمف َم٣م ختٙمق َمـ صالة زمٔمض إويمٝمـ٣مء فمٛمـده٣م، وَمٛمٜمـ٣م آؽمـْمقاٞم٥م 

اظمٗمـدم يِمـقم فمٛمـده٣م  اظمُمٜمقرة فمٛمد ايمٔم٣مَم٥م زم٣مظمٔمِمقرة وهل ايمتل ىم٣من إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ايمٖمٗمٝمف

ويٗم٣مل أهنؿ ظم٣م زمٛمقه دم زَمـ ايمُمٝمخ فمٚمر اظمحّم٣مر سمقومٖمقا دم َم٣مذا يبٛمقهن٣م زمف وفمعم أي صٖم٥م، شمـؿ 

زمٛمٝم٦م يمٝمال فمعم هذه اهلٝمئـ٥م اظمقصمـقدة واهلل  زمٛمقا نمغمه٣م همٙمام أصبحقا وصمدوه٣م ومد سمرىمقه٣م، وظم٣م

قي يستٛمد إيمٝمٜم٣م وومـ٦م اهلل زم٣مفمٙم أفمٙمؿ زمحٗمٝمٗم٥م ضم٣ميمتٜم٣م، وَمٛمٜم٣م آؽمْمقاٞم٥م ايمتل ىم٣من ايمُمٝمخ فمبد

درؽمف وهل دم ايمِمػ إول زم٣ميمٗمرب َمـ اظمحراب وَمٛمٜم٣م آؽمْمقاٞم٥م ايمتل ىم٣من ايمسٝمد ايٙمٝمـؾ 

جيٙمس فمٛمده٣م يمٙمـدرس ويِمـقم ايمِمـٙمقات  (1)زمـ فمٙمقي زم٣مصمحدب ايمٔم٣مرف زم٣مهلل سمٔم٣ملم أمحد

 ـــــــــــــــــ

ىم٣من ، ٞمٗمٝم٤م ايمس٣مدة ايمٔمٙمقيكم دم زَم٣مٞمف، زمـ فمٙمقي زم٣م صمحدب نم٣مم ايمسٝمد أمحدهق اإلَم٣مم إؽمد ايمرض  (1)

وهق ايمذي يٛمس٤م إيمٝمف مَح٣مم َمسجد زم٣مفمٙمقي اظمُمٜمقر زمٚمسجد ، إَم٣مًَم٣م فم٣مظًم٣م همٗمٝمًٜم٣م حمدشًم٣م ىمريًٚمـ٣م ؽمخًٝم٣م

= 
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فمٛمده٣م وهل دم ايمِمػ إول َمـ احلامم همٝمتٟمىمد فمعم ؿم٣ميم٤م أطمرة أن يستٖمرغ صمٜمده زمـٟمٞمقاع 

ت وايمٗمرزم٣مت سمٔمرض٣م يمٙمٛمٖمح٣مت وأن يقاـم٤م فمعم ضمّمقر ايامفم٣مت وأن خيـتؿ ايمٗمـرآن ايمْم٣مفم٣م

رض ـهمٝمف ويمق طمتٚم٥م واضمدة، وان اٞمّمؿ إلم ذيمؽ ومراءة ىمت٣مب أو ؽمـامفمف همحســ، وأن يستحـ

فمٓمؿ ايمبٗمٔم٥م، نم٣مض ايمْمرف فمام يٙمٜمل، َم٘مٖمقف ايقارح فمـ ايمٔمب٧م َمتٕم٣مهمال فمــ ايمُمـقانمؾ 

َمالضمٓم٣م أن أرواح ايمس٣مدة إذاف ونمـغمهؿ رة ضمس٤م صمٜمده، ـفمـ ايمٗمٝم٣مم زم٘مامل أدب احلّم

َمـ أىم٣مزمر ايمٔم٣مرهمكم ٓ سمٕمرب فمٛمف وايمٖمرص اخلغمي٥م سمٕمتـٛمؿ وايمٗمقاؿمـع ىمثـغمة وَمـ٣م همـ٣مت َمــ 

 ايمزَم٣من ٓ يٚم٘مـ سمدارىمف، وايمٛم٣مس دم ذيمؽ سمتٖم٣موت زمحس٤م آفمتٗم٣مد وآؽمتٔمداد- 

ــــــــٙم ؿ ــــــــالل همس ــــــــر اهل  وإذا مل سم

 

ــــــــــــ٣مس رأوه زم٣مٕزمِمــــــــــــ٣مر   ٕٞم

دم ايمٔمٗم٣مئد واظمـٛمح َمقاهـ٤م، واظمقاهـ٤م َمـٛمح يمـذيمؽ ومـد يٖمـتح   وىم٣من يٗم٣مل: إن ايمٖمقائد 

 يمُمخص دون آطمر َمـ إزمقاب َم٣م ٓ يْمرق إيمٝمف زمسب٤م َمـ إؽمب٣مب-  

 همــــام ىمــــؾ فمــــكم زمــــ٣ميامل ومريــــرة

 

ـ ٞمـــقدي جيٝمـــ٤م إذا دفمـــل  ـــؾ َمـــ ٓ ىم  و

ـــكم  ـــٚمس أفم ـــد يمٙمُم ـــقن ايمرَم ـــؾ يمٙمٔمٝم  همٗم

 

ـــــع  ـــــ٤م وَمْمٙم ـــــ٣م دم َمٕمٝم  ؽمـــــقاك سمراه

ح٣مسمف ووهمؼ ظمرض٣مسمف زمٚمحض همّمٙمف وىمرَمف وإضمس٣مٞمف إٞمف اهلل وإي٣مىمؿ نـ سمٔمرض يمٛمٖم صمٔمٙمٛم٣م 

 زم٣مطمتِم٣مر َمـ اظمممع ايمروي-  ه ا ؽمٚمٝمع ايمدفم٣مء وٓ خيٝم٤م ايمرصم٣مء-

زمٛمل دم َمديٛم٥م سمريؿ فمعم وصمف اإلؽمالم هق َمسجد ايمقفمؾ اظمُمـٜمقر زمـ٣مخلغمات  أول َمسجد

زمــ  زمـ فمبـ٣مد دٞم٣م اإلَم٣مم ايمت٣مزمٔمل ايٙمٝمؾ أمحدايم٘مبغمة وإ ار ايم٘مثغمة أول َمـ أؽمسف هق ؽمٝم

 ـــــــــــــــــ
= 

 ودهمـ زمزٞمبؾ زمؼميؿ اظمحروؽم٥م-  ه973سمقدم يمٔممم طمٙم٦م َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م ، زم٣مصمحدب
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سمٗمريب٣م ويٗمع َمسجد ايمقفمؾ زمح٣مهم٥م اخلٙمٝمػ دم داطمؾ   ه43زمٛم٣مءه ؽمٛم٥م  وىم٣من (1)زممم إٞمِم٣مري

ضمدود ٞمٖمس ايمبٙمد سمريؿ إصٙمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م ىمام دم زمرد ايمٛمٔمٝمؿ وظمسجد ايمقفمؾ فمـدة أؽمـامء َمٛمٜمـ٣م 

ٙمٝمـػ ويسـٚمك َمسـجد زمٛمل ؽم٣ممل ويسـٚمك َمسـجد اخل َمسجد اخلْمب٣مء ويسٚمك ومديام َمسجد

إٞمِم٣مر ويسٚمك َمسجد ايمقفمؾ وهذه ايمتسٚمٝم٥م هل اظمُمـٜمقرة دم هـذا ايمزَمـ٣من وذيمـؽ ٞمسـب٥م 

  (2)زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م يمسٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ايمُمٝمخ فمقم

 ـــــــــــــــــ

ود  يمُمٜمغم أمحد ازمـ اإلَم٣مم ايمِمح٣ميب ايٙمٝمؾ فمب٣مدهق اإلَم٣مم ايمت٣مزمٔمل ا   (1) ٞمِم٣مري إؾمٜمقم ٕا زمـ زممم ٕا

اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمام سمرصمؿ يمف دم زمرد ايمٛمٔمٝمؿ ودم ىمت٣مب ايمتٚمٜمٝمد ونمغممه٣م وسمرزمك فمٛمد أطمقايمف آل أيب فمٝمسك  ر ي

وسمٟمدب زمآدااؿ وختٙمؼ زمٟمطمالومٜمؿ وىم٣مٞم٦م ايمٔمٛم٣مي٥م سمرفم٣مه َمـ صٕمره إذ ؾم٤م وسمرفمرع فمعم أضمسـ ايمسٙمقك 

طمالق وصمد واصمتٜمد دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمقم وٞمٝمؾ اظم٘مرَم٣مت ضمتك ص٣مر فمٙمام ؾمٜمغما يٗمتدى زمف وومد  وَم٘م٣مرم ٕا

اهلل فمٙمٝمف ايمًمء ايم٘مثغم وزمٛمك هذا اظمسجد اظمُمٜمقر وىم٣من ىمثغًما َم٣م يتٔمبد همٝمف وومد ذىمروا أن اظمُمٜمقر مل  همتح

د وسمقدم زمؼميؿ فمـ زمّمع زمـ فمب٣م زمـ زممم إٓ دم ازمٛمف هذا ايمت٣مزمٔمل أمحد ي٘مـ فمٗم٤م يمإلَم٣مم ايمِمح٣ميب فمب٣مد

ٝم٦م  وؽمبٔمكم ؽمٛم٥م وومػم فمٛمد أطمقايمف آل أيب فمٝمسك زم٣ميمٖمريط شمؿ ىمذيمؽ أوٓده وذراريف اخلْمب٣مء ويمذيمؽ ؽمٚم 

 َمـ ىمت٣مب ايمتٚمٜمٝمد-  اظمٗمػمة زمٚمٗمػمة اخلْمب٣مء ىمام ىم٣مٞم٦م سمسَٚمك ؽم٣مزمٗم٣م َمٗمػمة آل أيب فمٝمسك-اه

اخلْمٝم٤م إٞمِم٣مري  زمـ فمقم زمـ حمٚمد يمديـهق ايمُمٝمخ اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمُمٜمغم واحلػم ايم٘مبغم فمقم ٞمقر ا   (2)

اهلل  إود ر ي إٞمِم٣مري ايمبدري زمـ زممم ويٛمتٜمل ٞمسبف إلم اإلَم٣مم ايمِمح٣ميب ايٙمٝمؾ ايمُمٜمغم فمب٣مد

فمقم زمؼميؿ وٞمُمٟم ا٣م ٞمُمٟمة َمرضٝم٥م دم أضمّم٣من اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم ايمسٛمٝم٥م وفم٣مس  اإلَم٣مم ايمُمٝمخ فمٛمٜمـ ويمد

زمف طمٙمؼ ىمثغم سمرصمؿ يمف ايمُمٝمخ  رج زمف صمؿ نمٖمغم واٞمتٖمعاإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم وهق َمـ أصمؾ أؾمٝم٣مطمف وخت

زمرد ايمٛمٔمٝمؿ وسمرصمؿ يمف دم ص٣مضم٤م ايقهر ايمُمٖم٣مف  ىمت٣مزمف دم اهلل اخلْمٝم٤م زمـ فمبد ايمٗمْم٤م حمٚمد

ىمت٣مب ايمتٚمٜمٝمد ونمغمهؿ وهق ايمذي سمٛمس٤م إيمٝمف ومبٝمٙم٥م اخلْمب٣مء زمٚمديٛم٥م سمريؿ وهؿ ايمذيـ  وص٣مضم٤م

= 
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وومد فمٚمر َمسجد ايمقفمؾ فمدة َمرات، فمٚمـر ، ل اذه ايمتسٚمٝم٥م ٞمسب٥م يم٘مراَمتف اظمُمٜمقرةٚم  وؽُم 

حّمـ٣مر وفمٚمـره َمـرة أطمـرى ايمٖمٗمٝمـف ، وىم٣مٞم٦م يمف َمٛم٣مرة سمٗم٣مرب َمٛم٣مرة َمسـجد اظم ه916 ؽمٛم٥م

ايمرمحـ زم٣مَمِمب٣مح ايم٘مٛمدي واضمدث زم٣مزمف ايمٛمجدي وزمٛمك مح٣مَمـف وسمِمـدق  زمـ فمبد ايمٔمالَم٥م فمٚمر

زمٛمٓمـر  ، ه1322ؽمٛم٥م  فمٙمٝمف زمِمدوم٣مت ىمثغمة وفمٚمره زم١موم٣مَم٥م ايمِمٙمقات ودروس ايمٔمٙمؿ شمؿ فمٚمر

زمـ أيب زم٘مر اخلْمٝم٤م وفمٚمر أيّم٣م ورَمؿ زمٔمد ذيمـؽ فمـدة َمـرات، وهـق َمسـجد  ايمٔمالَم٥م أمحد

 :(1)وم٣مل ص٣مضم٤م اظمممع همٝمف، زم٣مٕٞمقار ايمٔمٓمٝمٚم٥م وإ ار ايمٖمخٝمٚم٥م َمُمٜمقر

زمـ فمبداهلل ي٘مثـر  )وَمٛمٜم٣م َمسجد اخلْمٝم٤م اظمُمٜمقر زمرصم٣مل ايمٕمٝم٤م ىم٣من اإلَم٣مم ايمُمٝمخ همّمؾ

ايمِمالة همٝمف ويٗمقل أرزمٔم٥م َمسـ٣مصمد ٓ ختٙمـق َمــ رصمـ٣مل ايمٕمٝمـ٤م َمسـجد اخلْمٝمـ٤م وَمسـجد 

   :ا- ؾمٔمرً  - اه(4)وَمسجد فمزيزة( (3)وَمسجد وصمده (2)ؾمجٔمٛم٥م

 ـــــــــــــــــ
= 

ث٣ميم٧م ضمتك ايمٝمقم، ذىمر ذيمؽ ص٣مضم٤م ىمت٣مب ايمتٚمٜمٝمد إيمٝمٜمؿ اخلْم٣مزم٥م ايٚمٔمٝم٥م َمٛمذ زمداي٥م ايمٗمرن ايم اٞمتٜم٦م

 15ونمغمه ويٛمس٤م يمف هذا اظمسجد اظمب٣مرك اظمُمٜمقر زم٣مٕٞمقار ايمٔمٓمٝمٚم٥م وإ ار ايمٖمخٝمٚم٥م، سمقدم يقم ايٚمٔم٥م 

 اهلل رمح٥م إزمرار- ودهمـ زمٚمٗمػمة ايمٖمريط وومػمه ـم٣مهر وؾمٜمغم ويزار رمحف  ه641رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

 (-141_1.142اظمممع )  (1)

 ؾمجٔمٛم٥م هق اظمٔمروف زمٚمسجد همّمؾ زم٣مَمٗم٣مصغم-َمسجد    (2)

َمسجد وصمده زمّمؿ ايمقاو وؽم٘مقن ايٝمؿ وهمتح ايمدال اظمٜمٚمٙم٥م هق اظمسجد اظمٔمروف زمٚمسجد اإلَم٣مم    (3)

 زمـ فمبدايمرمحـ ايمسٗم٣مف زم٣مخلٙمٝمػ- ضمسـ

هق َمسجد ومسٝمٚمل زم٣مخلٙمٝمػ ىمام دم صٙم٥م إهؾ وؽمٝمٟميت ايم٘مالم فمـ هذه اظمس٣مصمد ومريب٣م ، َمسجد فمزيزة   (4)

اهلل سمٔم٣ملم، وهٛم٣مك َمسجد يمٙمٛمس٣مء ذومل َمسجد زم٣مصمرش زمح٣مهم٥م ايمبالد يسٚمك َمسجد فمزيزة ٓ  إن ؾم٣مء

= 
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ــ٣مء ويمٝم ــع ٕا ــؾ َمرسم ــجد ايمقفم  َمس

 

 ىمٔمبـــ٥م ايمٔمٙمـــؿ َمٛمبـــع ايمٔمٙمـــامء 

ـــــألذان  ـــــع يم ـــــق أول راهم  ه

 

 ىمـــــرم زمــــــذاك ايمٛمـــــــداء 

 

 
 الشؿالقةبوابًقه الشرؼقة و فاصورة مسٍد الوعل وتظفر ػق

وَمـ أفمٓمؿ َمس٣مصمد هـذا ايمبٙمـد اظمٝمٚمـقن ايمْمـ٣مهر َمسـجد  : 

َمٔمـدن  (1)زمــ حمٚمـد ايمسـٗم٣مف ـ ايمُمٝمخ فمبـدايمرمحـايمُمٜمغم وصمٝمف ايمدي اإلَم٣مم ايم٘مبغم وايمٔمٙمؿ

 ـــــــــــــــــ
= 

 يِمقم همٝمف إٓ ايمٛمس٣مء همٗمط َمٔمٚمقر اـ زم١موم٣مَم٥م ايمِمٙمقات وايامفم٣مت وٓ ؽمٝمٚمـ٣م دم ؾمٜمر رَمّم٣من-

ـ زم زمـ فمٙمقي زمـ فمقم زمـ حمٚمد َمقلم ايمدويٙم٥م ايمرمحـ ايمسٗم٣مف هق اإلَم٣مم ايمٕمقث وصمٝمف ايمديـ ايمُمٝمخ فمبد   (1)

وٞمُمٟم ا٣م   ه739 اهلل فمٛمٜمؿ أمجٔمكم، ويمد زمؼميؿ ؽمٛم٥م زمـ فمقم زم٣مفمٙمقي رضقان اإلَم٣مم ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم حمٚمد

ىم٣من همٗمٝمٜم٣م فم٣مظم٣م فم٣مزمدا ىمريام ؽمخٝم٣م، إَم٣مم أهؾ فمٌمه، وضمٝمد دهره، أطمذ ايمٔمٙمقم فمـ مجٙم٥م َمـ أئٚم٥م فمٌمه 

 يديف، وَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م ومرأ فمٙمٝمف ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ وضمٖمٓمف فمعم َمٛمٜمؿ اإلَم٣مم ايمُمٝمخ أمحد

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

زمـ أمحد ازمـ إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ونمغمهؿ، شمؿ  زمـ فمٙمقي زمـ زم٘مر زم٣مفمب٣مد واإلَم٣مم حمٚمد ايم٘مبغم ايمُمٝمخ حمٚمد

زمـ  رضمؾ إلم ايمٕمٝمؾ وأطمذ فمـ ايمُمٝمخ حمٚمد زم٣مؾم٘مٝمؾ ونمغمه، ورضمؾ إلم فمدن وأطمذ فمـ ايمٗم٣م ي حمٚمد

َمـ أئٚم٥م ايمتحٗمٝمؼ َمٛمٜمؿ ايمُمٝمخ ىمبـ، وأطمذ فمـ اإلَم٣مم ايمقرم فمبداهلل زمـ ؿم٣مهر ايمدوفمٛمل وصح٤م مج٣مفم٥م 

اهلل زمـ أؽمٔمد ايمٝم٣مهمٔمل ونمغمهؿ  زمـ ؽمٙمؿ واإلَم٣مم فمبد زمـ فمبداهلل زم٣مهمّمؾ وايمُمٝمخ فمقم ايمٔم٣مرف زم٣مهلل همّمؾ

نـ يْمقل ذىمرهؿ، وومد زمرع دم ىمثغم َمـ ايمٔمٙمقم ىم٣ميمٖمٗمف وايمتٖمسغم واحلدي٧م وفمٙمقم ايمٙمٕم٥م ونمغم ذيمؽ ضمتك 

يخ فمٌمه إىم٣مزمر واؾمتٜمر صٝمتف دم أهم٣مق وؽم٣مرت زمٙمغ ايمرسمب٥م ايمٗمِمقى وايمذروة ايمٔمٙمٝم٣م وهم٣مق مجٝمع َمُم٣م

إيمٝمف ايمسٖمـ وايمرىمب٣من وايمرواضمؾ وومْمٔم٦م إلم ضمرضسمف اظمراضمؾ، هم٘م٣مٞم٦م ايمْمٙمب٥م سمرضمؾ َمـ ايمممق وايمٕمرب 

إيمٝمف وايمٖمت٣موى حتٚمؾ َمـ ايمػم وايمبحر إلم َم٣م زمكم يديف واٞمتٖمع زمف مجع َمـ اخلالئؼ دم فمٙمؿ احلٗم٣مئؼ ؽمْمع فمعم 

٤م زم٣مإلَم٣مم ايمسٗم٣مف ٕٞمف افمتعم ىم٣ميمسٗمػ فمعم أهؾ زَم٣مٞمف وفمرف أيّم٣م ومٙمقاؿ ؾمقارق ٞمقره ويمذيمؽ يمٗم

زمُمٝمخ وادي إضمٗم٣مف ويٙمٗم٤م زم٣مظمٗمدم ايمث٣مين يمٙمس٣مدة آل أيب فمٙمقي وَمٛم٣مومبف َمبسقؿم٥م دم ايمؼماصمؿ وَمُمٜمقرة 

وومد خترج زمف ايؿ ايمٕمٖمغم َمـ ايمٔمٙمامء ايمٔم٣مَمٙمكم إفمالم َمٛمٜمؿ أوٓده شمالشم٥م فممم ىمٙمٜمؿ أئٚم٥م فم٣مرهمقن َمٛمٜمؿ 

زمـ  ُمٜمغم فمٚمر اظمحّم٣مر واإلَم٣مم ايمس٘مران ونمغممه٣م ونـ خترج زمف اإلَم٣مم ايمُمٜمغم ايمقرع أزمق زم٘مراإلَم٣مم ايم

زمـ ضمسـ مجؾ ايمٙمٝمؾ واإلَم٣مم  زمـ فمٙمقي وايمٔم٣مرف زم٣مهلل حمٚمد فمٙمقي ايمُمٝمب٥م وأطمقه اإلَم٣مم ايمُمٜمغم حمٚمد

يمٖم٣مضؾ زمـ فمٚمر أزمق َمريؿ واإلَم٣مم ايمُمٜمغم ا زمـ فمقم َمقلم فمٝمديد واإلَم٣مم ايمُمٜمغم حمٚمد ايم٘مبغم حمٚمد

زمـ  ايمرمحـ ايمرمحـ اخلْمٝم٤م وازمٛمف اإلَم٣مم ايمٗمْم٤م فمبد زمـ فمبد اهلل زم٣مهمّمؾ وإلَم٣مم حمٚمد زمـ فمبد همّمؾ

زمـ فمقم َمدضم٨م ايمسقيٛمل وايمُمٝمخ  حمٚمد ص٣مضم٤م ايقهر ايمُمٖم٣مف واإلَم٣مم ايمٔم٣مرف زم٣مهلل ايمُمٝمخ ؽمٔمد

اٙمقل وايمٖمٗمٝمف  زمـ فمٚمر اهلل زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي وايمقرم فمٝمسك زمـ أيب زم٘مر زم٣مضمرَمل وايمُمٝمخ فمبد ايمٖمٗمٝمف أمحد

زمـ  زمـ فمقم احلب٣مين وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد اظمٕمريب واإلَم٣مم أمحد ؽمٔمد زم٣مفمٛمؼمه وايمُمٝمخ حمٚمد

اهلل فمٛمف يمف اظمج٣مهدات ايمُم٣موم٥م  ص٣ميمح ايمٔمٚمري ونمغمهؿ نـ ئمّس ذىمرهؿ ويتٔمذر ضمٌمهؿ وىم٣من ر ي

وَم٘م٧م ٞمحق شمالشمكم ؽمٛم٥م ٓ ، واظم٘م٣مزمدات ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمِم٣مدوم٥م هم٘م٣من أفمبد أهؾ زَم٣مٞمف يتٔمبد دم ؾمٔم٤م ايمٛمٔمغم

= 



  126 

إطمٝم٣مر وجمٚمع اظمُم٣ميخ ايم٘مب٣مر وايمس٣مدة إطمٝم٣مر وَمسـ٣مصمد اإلَمـ٣مم ايمسـٗم٣مف ىمثـغمة دم سمـريؿ 

زمٛمـ٣مه إلم أن  ونمغمه٣م وأؾمٜمره٣م وأفمٓمٚمٜم٣م هذا اظمسجد ايمذي ىم٣من ايمُمٝمخ َمالزَم٣م يمف َمـ ضمكم َم٣م

زمٛم٣مه وىم٣من سمٟمؽمٝمسـف  أول َمسجداهلل سمٔم٣ملم، ويسٚمك أيّم٣م َمسجد ايمراسم٤م، وهق  سمقدم إلم رمح٥م

اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف: )َم٣م ذفم٦م دم فمامرسمف إٓ وومد أؽمسـف إئٚمـ٥م إرزمٔمـ٥م  ، وم٣مل رضٝم ه768 ؽمٛم٥م

اهلل فمٙمٝمـف وآيمـف  اهلل فمٛمٜمؿ ووومػ ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ فمعم رىمـ َمـ أرىم٣مٞمـف وايمٛمبـل صـعم ر ي

م ايمسٗم٣مف وؽمٙمؿ دم ومبٙمتف(، وىم٣من ىمثغم َمـ ايمٔم٣مرهمكم يُم٣مهدون رصم٣مل ايمٕمٝم٤م همٝمف، وىم٣من اإلَم٣م

ر ىمثغم َمـ ـجيٙمس همٝمف زمٔمد ايمٔمُم٣مء وىم٣من أصح٣مزمف يسٚمٔمقن يمٝمٙم٥م اخلٚمٝمس ويمٝمٙم٥م آشمٛمكم وحيّم

 ـــــــــــــــــ
= 

زمـ فمٚمر دم فمٗمد ايمٝمقاومٝم٦م  يٛم٣مم همٝمٜم٣م يمٝمال وٓ هن٣مرا ذىمر ذيمؽ اإلَم٣مم ايمُمقم دم اظمممع، واإلَم٣مم فمٝمدروس

اهلل زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر وىم٣من إذا صعم  اهلل فمٛمف ٓ يٖمؼم ومٙمبف ويمس٣مٞمف فمـ ذىمر ونمغممه٣م نـ سمرصمؿ يمف وىم٣من ر ي

دم َمس٣مصمد سمريؿ ىمٙمٜم٣م وىم٣من يزور ىمؾ يقم وىم٣مٞم٦م يداه ؽمح٣مزم٣م يٓمـ أٞمف اؽمْمقاٞم٥م يمْمقل ومٝم٣مَمف وىم٣من يِمقم 

يمٙمٔمْم٣مء و ايم٘مرم، هم٘م٣من ئمْمل إيمقف َمـ ايمٛمٗمد وإٞمقاع وايمِمٛمقف، نمرس ٞمخال ىمثغما يٗمرأ فمٛمد نمرس 

ىمؾ ٞمخٙم٥م يس وفمٛمد مت٣مم نمرؽمف يٗمرأ طمتٚم٥م وزمٛمك فمممة َمس٣مصمد دم ٞمقاضمل َمتٔمددة وزمٛمك أوٓده شمالشم٥م، 

َمسجد َمٛم٣م َم٣م يٗمقم زمف وىم٣من يمف َمـ إوٓد ايمذىمقر شمالشم٥م فممم ىمٙمٜمؿ وىم٣من يٛمٖمؼ فمٙمٝمٜمؿ ووومػ فمعم ىمؾ 

أئٚم٥م فم٣مرهمقن ويمف َمـ ايمبٛم٣مت ؽمبع ىمٙمٜمـ فم٣مظم٣مت وم٣مٞمت٣مت وأىمثر ومب٣مئؾ ايمس٣مدة آل زم٣مفمٙمقي يٛمتسبقن إلم هذا 

اإلَم٣مم وَمٛم٣مومبف ىمثغمة ؾمٜمغمة وهل أفمٓمؿ وأىمثر َمـ أن حتٍم، وؾمٜمرسمف سمٕمٛمل فمـ ايمتٔمريػ ويمف ايم٘مراَم٣مت 

زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م  ايمرمحـ قارق اظمتقاسمرة حتتٚمؾ جمٙمدات َمستٗمٙم٥م سمرصمؿ يمف اإلَم٣مم ايمٗمْم٤م فمبدايمب٣مهرة واخل

دم ايقهر واإلَم٣مم ايمُمقم دم اظمممع وسمرصمؿ يمف دم ايمٔمٗمد ايمٛمبقي ودم فمٗمد ايمٝمقاومٝم٦م ودم ايمسٙمسٙم٥م 

  ه819ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م  23ايمٔمٝمدروؽمٝم٥م ودم ذح ايمٔمٝمٛمٝم٥م ودم نمغمه٣م َمـ ىمت٤م ايمؼماصمؿ، وسمقدم يقم اخلٚمٝمس 

 َمٙمخص َمـ اظمممع-  زمٚمديٛم٥م سمريؿ -اه
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اظمُم٣ميخ واؽمتٚمروا فمٙمٝمف زمٔمد وهم٣مسمف--- وم٣ميمقا وايمدفم٣مء َمسـتج٣مب فمٛمـد اهمتتـ٣مح ايمراسمـ٤م وفمٛمـد 

 ايمرمحـ- آؽمْمقاٞم٥م ايمتل جيٙمس إيمٝمٜم٣م ايمُمٝمخ فمبد

ٞم٦م يمف ضم٣مصم٥م همٙمٝمٟميت َمسـجد أزمـك يمٝمٙمـ٥م راسمبـف )َمـ ىم٣م : وم٣ميم٦م ازمٛمتف ايمٔم٣مرهم٥م زم٣مهلل سمٔم٣ملم َمريؿ

اهلل  ك إن ؾم٣مءـاهلل ضم٣مصمتف هم١مهن٣م سمٗمّم ويٗمػ زمكم ايمس٣مري٥م ايمتل جيٙمس فمٛمده٣م اظمسٚمٔمقن ويسٟمل

 -(1)اظمممع َمـ  ه-ا  ه897 وصمددت فمامرة هذا اظمسجد اظمب٣مرك ؽمٛم٥م، سمٔم٣ملم

أن ٞمٖمـس ٕن اظمُمـٜمقر : ٣م همٗمـطـويٚم٘مـ أن سمٙمؽ ايمٔمـامرة ايمتـل صمـددت ىم٣مٞمـ٦م سمرَمٝمًٚمـ : ومٙم٦م

زمٛم٣مئـف َمــ  زمٛمٝم٦م فمٙمٝمف دم فمٜمد اإلَم٣مم ايمسٗم٣مف واهلل سمٔم٣ملم أفمٙمـؿ، وىمـ٣من سمـراب صمدراٞمف زم٣مومٝم٥م فمعم َم٣م

ؿمكم اخلزف ايمٗمقي٥م وايمتل سمسٚمك فمٛمدٞم٣م زمْمكم ايبؾ وومد متٝمزت ومبٙم٥م هذا اظمسـجد اظمبـ٣مرك وَمسـجد 

كم ايم٘مٔمبـ٥م آل أيب فمٙمقي وَمسجد اي٣مَمع ونم٣ميم٤م َمس٣مصمد سمريؿ زم٣ميمّمبط ايمدومٝمؼ دم اجت٣مه حم٣مذاهتـ٣م يمٔمـ

زمــ  ايمـرمحـ وم٣مل ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م احلبٝم٤م فمبـد، اظمممهم٥م ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م فمعم َمٕمٝم٤م ايمٛمّس ايمقاومع

)وايمذي ؾم٣مهدٞم٣مه وحتٗمٗمٛمـ٣مه دم نم٣ميمـ٤م َمسـ٣مصمد سمـريؿ ايمتـل هـل  : دم ىمت٣مزمف ايمبٕمٝم٥م (2)حمٚمد اظمُمٜمقر

سـ٣مصمد أفمٓمؿ زمٙمدة زمحرضَمقت وأؾمٜمره٣م وحمط ايمٔمٙمامء إويمٝم٣مء وأهـؾ ايم٘مُمـػ أَمـ٣م ايمٗمبٙمـ٥م دم اظم

زمٛمٝمتـف  اظمذىمقرة ىمٚمسجد اي٣مَمع وَمسجد آل أيب فمٙمقي وَمسـجد ايمسـٗم٣مف ايمـذي يٗمـقل همٝمـف: َمـ٣م

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ دم ومبٙمتف وإئٚم٥م إرزمٔم٥م  زمٟمرىم٣مٞمف ونمغمه٣م فمعم َمٕمٝمـ٤م  وأؽمستف إٓ وايمٛمبل صعم

 ـــــــــــــــــ

 (-1.139اظمممع ) (1)

زمـ ضمسكم  زمـ حمٚمد ايمرمحـ هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمٛمحرير َمٖمتل ايمدي٣مر احلرضَمٝم٥م احلبٝم٤م فمبد (2)

 - ه1322  ، وسمقدم ا٣م فم٣مَم ه1252اظمُمٜمقر ويمد زمؼميؿ ؽمٛم٥م 
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 -(1)هم٣مهمٜمؿ( ايمٛمّس ايمقاومع همت٘مقن ايمثري٣م ضمٝمٛمئذ وؽمط ايمٔمكم ايمٝمّسى
 

 
 ادلًواضعة قة ومـارتهشرؼتظفر ػقفا بوابة ادلسٍد الو صورة مسٍد السؼاف

وهق َمُمٜمقر زم٣مخلغم ظمـ واـم٤م فمعم ايمِمالة  (2)وَمـ َمس٣مصمد اإلَم٣مم ايمسٗم٣مف َمسجد ُوصْمَده

وهـق اظمٔمـروف زمٚمسـجد ضمســ ، جٚمع همٝمـفـوومد ضمِمؾ ايمٖمـتح يمـ، ٣م آطمر ايمٙمٝمؾـهمٝمف ٓ ؽمٝمٚم

 ايمسٗم٣مف زم٣مخلٙمٝمػ-

واخلـغم وايمٖمـتح اظمبـكم َمـذىمقر،  وَمـ َمس٣مصمده أيّم٣م َمسجد مخٝمس وهق زم٣ميمػمىم٥م َمُمٜمقر

زمــ أيب زم٘مـر طمـرد زمـ٣مفمٙمقي واٞمُمـٟم يمـف  صمدد فمامرسمف ايمسٝمد ايٙمٝمـؾ فمٙمـقي  ه918ودم ؽمٛم٥م 

 ـــــــــــــــــ

 قر-زمـ حمٚمد اظمُمٜم ايمرمحـ اٞمٓمر ىمت٣مب زمٕمٝم٥م اظمسؼمؾمديـ يمإلَم٣مم فمبد (1)

 (-1.139اظمممع ) (2)
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صمددت ومبتف اظمالصٗم٥م   ه1418، ودم ؽمٛم٥م  ه1427، وآطمر فمامرة صمدد همٝمٜم٣م ومريب٣م ؽمٛم٥م (1)زمرىم٥م

ع هـذا يمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٕمرزمٝم٥م َمٛمف وهق َمٔمٚمـقر زم٣ميمِمـٙمقات وايامفمـ٣مت إلم يقَمٛمـ٣م هـذا ويٗمـ

اظمسجد اظمب٣مرك زمح٣مهم٥م ايمسقق وؽمٚمل َمسجد مخٝمس اذه ايمتسٚمٝم٥م ومٝمـؾ أٞمـف ىمـ٣من ئمٗمـد همٝمـف 

 درس ىمؾ مخٝمس همسٚمل زمذيمؽ واهلل أفمٙمؿ-

ون٣م اؾمتٜمر فمـ هذا اظمسجد اظمب٣مرك أن َم٣مء زمئره جمرب يمٙمٖمتقح وايمٖمٜمؿ إذا ذب َمٛمف فمـعم 

ايمريؼ ؽمبٔم٥م أي٣مم وىم٣من ىمثغم َمـ ايمٛمـ٣مس يـٟمسمقن إلم هـذه ايمبئـر ويٟمطمـذون َمــ َم٣مئٜمـ٣م يمـذيمؽ 

 اهلل سمٔم٣ملم- همٝمحِمؾ هلؿ ايمٛمٖمع زم١مذن

اخلٙمٝمـػ ومـ٣مل وَمـ َمس٣مصمد اإلَم٣مم ايمسٗم٣مف اذا ايمبٙمد اظمبـ٣مرك َمسـجد ؽمـقيف ايمقاومـع زمح٣مهمـ٥م 

: )ؽمٚمل َمسجد ؽمقيف ا٣مء ؽم٣مىمٛم٥م زمٔمد ايمٝمـ٣مء اظمُمـددة وهـق اظمُمـٜمقر وومٝمـؾ (2)ص٣مضم٤م ايمتٚمٜمٝمد

اخلٙمٝمٖم٥م اإلَم٣مم ايمراؾمد أيب زم٘مر ايمِمـديؼ  ؽمقيد زم٣ميمدال زمدل اهل٣مء ٞمسب٥م يمٙمِمح٣ميب ايٙمٝمؾ ؽمقيف فمبد

ٝمؿ اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمام وذيمؽ فمٛمد َم٣م ٞمزل إلم سمريؿ َمـ صمبؾ طمٝمٙمف رزمـط اـ٣م طمٝمقيمـف هٛمـ٣مك وطمـ ر ي

- وهذا اظمسجد اظمذىمقر َمـ أفمٓمؿ َمس٣مصمد اإلَمـ٣مم ايمسـٗم٣مف  ه ا همٟمضٝمػ إيمٝمف-ايمٔمس٘مره وضمٖمر زمئرً 

٣م دم أول يمٝمٙم٥م َمــ ؾمـٜمر رصمـ٤م زمٔمـد رة ايمسٗم٣مف ؽمٛمقيً ـوأزمرىمٜم٣م وئمٗمد همٝمف ايمسامع اظمُمٜمقر زمحّم

صالة ايمٔمُم٣مء َمب٣مذة وحيرض احلرضة صمؿ نمٖمغم ىمام سمٗمـدم همـٝمام يتٔمٙمـؼ زمُمـٜمر رصمـ٤م َمــ هـذا 

ٔمٗمد أيّم٣م اذا اظمسجد ومراءة صحٝمح اإلَم٣مم ايمبخ٣مري ؽمٛمقي٣م َمـ أول ؾمـٜمر رصمـ٤م ىمام ي، ايم٘مت٣مب

 ـــــــــــــــــ

 (-1.139,142اظمممع ) (1)

زمـ فمبداهلل زمـ  ىمت٣مب )ايمتٚمٜمٝمد ايم٘مريؿ دم ذىمر زمٔمض أطمب٣مر سمريؿ( َمـخْمقط يمٙمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمٚمر  (2)

 - ه1419أمحد اخلْمٝم٤م اظمتقذم زمؼميؿ 
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ر ـر وخيتؿ دم آطمـر مجٔمـ٥م َمــ ؾمـٜمر رصمـ٤م زمٔمـد صـالة ايمٔمِمــِمـزمٔمد صالة ايمٖمجر وومبؾ ايمٔم

 ر طمتٚمف مجع ىمبغم-ـوحيّم

ايمـرمحـ  فمبـدوَمٛمٜم٣م َمسجد اإلَم٣مم ايمُمٜمغم ايمُمٝمخ أيب زم٘مر ايمس٘مران ازمــ اإلَمـ٣مم ايمٗمْمـ٤م 

ايمسٗم٣مف َمُمٜمقر زم٣ميمٖمّمؾ ايم٘مبغم، ىم٣من ايمُمٝمخ أزمـق زم٘مـر وزمٛمـقه ئمٚمروٞمـف زمـ٣ميمٔمٙمقم ايمٖمـ٣مطمرة 

زمــ فمـقم يُمـغم إيمٝمـف ويـٟمَمر  ايمـرمحـ وايمْم٣مفم٣مت ايمزاهرة وىم٣من ضمٖمٝمده اإلَمـ٣مم ايمُمـٝمخ فمبـد

، ويٗمع اظمسجد اظمب٣مرك زمح٣مهم٥م اظمجـػ وٓ يـزال (1) ه917زم٣ميمِمٙمقات همٝمف وأٞمُمٟم يمف مح٣مَم٣م ؽمٛم٥م 

 ٣مفم٣مت وأٞمقاع ايمٔمب٣مدات إلم يقَمٛم٣م هذا-َمٔمٚمقرا زم٣ميمْم

 
 ة دلسٍد السؽران وتظفر ػقفا مـارته وبوابًه الشرؼقةغربقالواجفة ال

 ـــــــــــــــــ

 (-1.142اٞمٓمر اظمممع ايمروي ) (1)
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واظمحـؼمم فمٛمـد ايم٘مبـ٣مر وايمِمـٕم٣مر  (2): )وَمٛمٜم٣م َمسجد ايمُمٝمخ فمٚمـر اظمحّمـ٣مر(1)رعـوم٣مل دم اظمُم     

اظمٔمٚمقر زم٣ميمْم٣مفم٥م دم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر َم٣م اؽمتج٣مر همٝمف أضمد إٓ ٞمجـ٣م وَمـ٣م دفمـ٣م اظمُمٜمقر زم٣مخلغمات وإٞمقار 

همٝمف ذو ضم٣مصم٥م إٓ ـمٖمر ا٣م، وإذا دطمٙمـف َمسـتجغم ويمـق ومـ٣مسمال مل يٗمـدر أضمـد أن يٛم٣ميمـف زمٚم٘مـروه، زمـؾ 

يرصدوٞمف ضمتك خيرج َمٛمـف وىمـ٣من إذا ضمٙمـػ همٝمـف أضمـد ىم٣مذزمـ٣م فمقصمـؾ زم٣ميمٔمٗمقزمـ٥م ورزمـام ايمتِمـٗم٦م 

 همٝمف(- ٓ ئمقد، همٜم٣مزم٦م ايمٛم٣مس احلٙمػاهلل أن  زم٣مٕرض ضمتك ئم٣مهد رصمٙمف

ايم٘مبغم وايمٔمٙمـؿ ايمُمـٜمغم  وىم٣من أول َمـ أؽمس هذا اظمسجد اظمب٣مرك هق اإلَم٣مم : ومٙم٦م

زمــ  ، وومـد فمٚمـره ايمٔمالَمـ٥م ايمسـٝمد أزمـقزم٘مر ه833فمٚمر اظمحّمـ٣مر اظمتـقذم زمـؼميؿ ؽمـٛم٥م 

 - (3)زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـا ايمرمحـ فمبد

 ـــــــــــــــــ

 (-1.142اظمممع )  (1)

زمـ حمٚمد َمقلم  ايمرمحـ ايمسٗم٣مف فمٚمر اظمحّم٣مر ازمـ اإلَم٣مم ايمٗمْم٤م فمبد هق اإلَم٣مم ايمٗمْم٤م ايمُمٜمغم ايمُمٝمخ   (2)

زمـ ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم، ويمد دم سمريؿ وٞمُمٟم دم أضمّم٣من اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم وسمرزمك حت٦م  زمـ فمٙمقي زمـ فمقم ايمدويٙم٥م

اهلل دم ايمتحِمٝمؾ َمـ صب٣مه  ضمجر أزمٝمف اإلَم٣مم ايمسٗم٣مف وضمٖمظ ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ وضمٖمظ اظمٛمٜم٣مج وٞمُمٟم دم فمب٣مدة

زمـ حمٚمد زمٙمح٣مج زم٣مهمّمؾ وصح٤م مج٣مفم٥م َمـ أىم٣مزمر ايمٔم٣مرهمكم شمؿ رضمؾ إلم  اإلَم٣مم ايمُمٝمخ أيب زم٘مر وسمٖمٗمف فمعم

اٞمتٗمؾ إلم رمح٥م رزمف وهق ؽم٣مصمد دم صالة ايمٓمٜمر  ايمُمحر وايمٝمٚمـ واحلرَمكم ضمتك ص٣مر إَم٣مم أهؾ فمٌمه-

 ودهمـ زمٚمٗمػمة زٞمبؾ زمؼميؿ اظمحروؽم٥م وومػمه ـم٣مهر وَمٔمروف-  ه833يقم آشمٛمكم َمـ ذي ايمٗمٔمدة ؽمٛم٥م 

  ه1262ويمد ؽمٛم٥م ، ازمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ ايمرمحـ زمـ فمبد هق ايمسٝمد فمالَم٥م ضمرضَمقت وؾم٣مفمره٣م أزمق زم٘مر   (3)

زمٗمري٥م ضمِمـ همٙمقوم٥م َمـ ضقاضمل سمريؿ وٞمُمٟم زمؼميؿ حت٦م رفم٣مي٥م وايمديف وأطمذ فمـ ؾمٝمقخ فمٌمه َمٛمٜمؿ 

هلٛمد زمـ ضمسكم احلداد ورضمؾ إلم ا زمـ فمبداهلل زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ وايمٔمالَم٥م ايمسٝمد ضمسـ ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد فمقم

= 
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يـزال َمٔمٚمـقرا زم٣ميمِمـٙمقات وٓ  (1)ورَمؿ همٝمف زمٔمض ايمؼمَمٝمامت وزمٛمك َمٛم٣مرسمف ايمُمٜمغمة

وأٞمقاع ايمْم٣مفمـ٣مت وايمٔمبـ٣مدات دم مجٝمـع إوومـ٣مت وسمٔمٗمـد همٝمـف ايٚمقفمـ٣مت ايم٘مبـغمة دم 

اخلتقَم٣مت واظمٛم٣مؽمب٣مت ايمٔمٓمٝمٚم٥م َمثؾ يمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمع وايمٔممميـ َمـ رَمّم٣من ويمٝمٙمـ٥م ايمت٣مؽمـع 

َمـ ؾمقال وأول يقم َمـ رصم٤م زمٔمد صالة ايمٖمجر ودم يقم فمرهم٥م زمٔمد صـالة ايمٖمجـر ودم 

رزمٝمع إول زمٔمد ايمٖمجر أيّم٣م ونمغم ذيمـؽ َمــ اظمٛم٣مؽمـب٣مت ويتِمـدر  يقم ايمث٣مين فممم َمـ

همٝمف ايمس٣مدة آل ؾمٜم٣مب ايمديـ وهلؿ ايمٛمّم٣مرة فمٙمٝمف ويٗمِمده ايمزوار وايمقاهمدون َمــ ؾمـتك 

 اهلل ايمٗم٣مئٚمكم زمٔمامرسمف وايمٛمّم٣مرة فمٙمٝمف طمغم ايزاء- ايمبالد َمـ ايمٝمٚمـ وطم٣مرصمٜم٣م وصمزى

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــ
= 

 - ه1341ؽمٛم٥م  ( مج٣مد إولم12واحلرَمكم واؽمتقؿمـ زمحٝمدرأزم٣مد وسمقدم ا٣م يمٝمٙم٥م ايٚمٔم٥م )

( ومدًَم٣م، ووم٣مل زمٔمض 172وهل أؿمقل َمٛم٣مرة دم ايمٝمٚمـ يبٙمغ ارسمٖم٣مفمٜم٣م )  ه1333وذيمؽ دم ضمدود ؽمٛم٥م  (1)

 ومد سم٘مقن أؿمقل َمٛم٣مرة دم ايمٔم٣ممل َمبٛمٝم٥م َمـ ايمٙمبـ- : ايمب٣مضمثكم
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 االدػؾيت ؼة وجزء من الطروقػقفا مـارته الشاهتظفر صورة مسٍد احملضار و

    
وَمـ اظمس٣مصمد اظمُمٜمقرة وزم٣مٕٞمقار وإ ار َمٕمٚمقرة دم هـذا ايمبٙمـد اظمبـ٣مرك َمسـجد ؽمـٝمدٞم٣م      

رع ـزمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس وهـق َمــ اظمسـ٣مصمد ايمٗمديٚمـ٥م ومـ٣مل دم اظمُمـ اهلل ايمٗمْم٤م ايم٘مبغم فمبد

رومل أؽمـٖمٙمف َمسـجد وايمٔمٙمـق ـوأن ايمرواق ايمُم  ه551: )ذىمروا أن فمامرسمف ىم٣مٞم٦م ؽمٛم٥م (1)ايمروي

 ـــــــــــــــــ

 (-1.142اظمممع ) (1)
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، وهق َمُمـٜمقر زمـ٣مٕٞمقار  نٙمقك وىم٣من ايمُمٝمخ فمبداهلل ايمٔمٝمدروس صمدد فمامرسمف همٟمضٝمػ إيمٝمف(- اه

، َمسـجد ؽمـٝمدٞم٣م اإلَمـ٣مم ايمسـٗم٣مف وإ ار ايمٖمخٝمٚم٥م ويٗمع هذا اظمسجد اظمب٣مرك ؾمامل ايمٔمٓمٝمٚم٥م

أفمٛمـل  ,كم هـذه اظمسـ٣مصمد ايمثالشمـ٥م )وَمـ٣م زمـ : ايمُمقم وم٣مل -وَمالصًٗم٣م زمف زاوي٥م اإلَم٣مم ايمٔمٝمدروس

سمسٚمك احلقؿم٥م ومل سمزل حمؼمَمـ٥م  , فمٙمقي وَمسجد ايمسٗم٣مف وَمسجد ايمٔمٝمدروس َمسجد آل أيب

 -ـ اه وهلذا ىمثرت ومٝمٚم٥م أرضٜم٣م وض٣موم٦م ؾمقارفمٜم٣م(-

 
 صورة دلسٍد اإلمام العقدروس مبـارته ادلًواضعة وإىل جواره الزاووة
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زمــ أيب زم٘مـر ايمسـ٘مران اظمٔمٚمـقر زم٣ميمْم٣مفمـ٥م دم مجٝمـع  وَمٛمٜم٣م َمسجد اإلَم٣مم ايمُمٝمخ فمـقم      

إووم٣مت وهق َمُمٜمقر زم٣مؽمتج٣مزم٥م ايمدفمقات وَمـ داوم فمعم ومراءة احلزب همٝمف ومبـؾ ايمٖمجـر 

، وزيد همٝمف ايمِمحـ وايمرواق  ه٣913م وصمدد فمامرسمف ؽمٛم٥م وزمٔمد اظمٕمرب ضمٖمظ ايمٗمرآن  ئمً 

 -(1)عَمـ اظممم  -اهايمٗمبٙمٝمكم 

 
 قة وتظفر ػقفا مـارتهشؿالصورة دلسٍد الشقخ عؾي من اجلفة الغربقة ال

: )وَمـ َمس٣مصمد سمريؿ َمسجد اي٣مَمع (2)رعـوم٣مل اإلَم٣مم ايمُمقم دم اظمُم 

شمـؿ دم   ه585شمؿ صمـددت فمامرسمـف ؽمـٛم٥م   ه581 اظمُمٜمقر وزم٣مٕٞمقار وإ ار َمذىمقر وفمٚمر ؽمٛم٥م

 ـــــــــــــــــ

 (-1.142ع )اظممم (1)

 (-1.142اظمممع ) (2)
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زمــ  ايمـرمحـ زمٙمحـ٣مج زم٣مهمّمـؾ إلم ايمسـٙمْم٣من فمـ٣مَمر زمــ فمبـد اهلل ىمت٤م ايمُمٝمخ فمبـد  ه922ؽمٛم٥م 

ايمقه٣مب زمٟمٞمف ض٣مق اظمسجد زم٣ميمٛم٣مس وؿمٙم٤م َمٛمف أن يقؽمٔمف همٟمرؽمؾ فم٣مَمر اظمذىمقر زمامل صمزيـؾ  فمبد

زمـ أمحد زم٣مؽم٣مىمقسمف وأَمره زمتقؽمٔمتف همٗم٣مم زمـ٣ميمٔمامرة ايمسـٝمد اظمـذىمقر وفمٚمـره  َمع ايمسٝمد ايٙمٝمؾ حمٚمد

زمـ ايمسٙمْم٣من مح٣مَم٣م ووومـػ فمـ٣مَمر اظمـذىمقر فمٙمٝمـف أووم٣مهمـ٣م فمّٚمر يمف ا  ه917فمامرة أىمٝمدة، شمؿ دم ؽمٛم٥م 

ر أضمد ويمـقه ٞمٓم٣مرسمـف إلم أن يسـتٕمٛمل، ـىمثغمة وىم٣من حيِمؾ يمٛم٣مـمره َم٣مل صمزيؾ وهلذا ىم٣مٞمقا إذا أفمس

ايمِمـالة )وم٣مل زمٔمض ايمٔمٙمامء وايمِمالة دم اي٣مَمع أهمّمؾ َمٛمٜم٣م دم نمغمه ومحؾ فمٙمٝمف ضمدي٧م ايمْمـػماين 

ة وايمٛم٣مهمٙم٥م زمحج٥م َمتٗمبٙم٥م وهمّمٙم٦م فمعم َمـ ؽمـقاه٣م دم اظمسجد اي٣مَمع سمٔمدل ايمٖمريّم٥م وضمج٥م َمػمور

  -(َمـ اظمس٣مصمد زمخٚمسامئ٥م

 
 مـارته الشاهؼة اوتظفر ػقف سٍد جامع ترومالواجفة اجلـوبقة دل
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: )وَمٛمٜمـ٣م َمسـجد (1)رعـوم٣مل دم اظمُمـ: 

ىم٣من يُمـٜمره ويُمـٜمر اهلل وايمد مجؾ ايمٙمٝمؾ ٓزَمف زمٔمده و زمـ حمٚمد أؽمد (2)ايمسٝمد ايٙمٝمؾ ضمسـ

زمــ  َمسجده ايمذي زمرونم٥م ويٟمَمر زمٚمالزَمتٜمام وىمذيمؽ مجع ٓزَمقه زم٣ميمٔمب٣مدة َمٛمٜمؿ ايمسـٝمد امحـد

ويٗمـع هـذا اظمسـجد زمح٣مهمـ٥م ايمرضـٝمٚم٥م وهـق  ـ(ـه٣917مضمسـ وأٞمُمٟم يمف مح٣مَم٣م ؽمٛم٥م اهلل زم فمبد

 َمسجد َمٔمروف وَمُمٜمقر زم٣مٕٞمقار ايمٔمٓمٝمٚم٥م وإ ار ايمٖمخٝمٚم٥م-

اصمتٚمـع ىمثـغمون زمـ٣ميمٛمبل  (4))وَمٛمٜم٣م َمسجد ايب٣مٞمـ٥م :(3)وم٣مل دم اظمممع : 

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وضمِمؾ يٚمع ايمٖمتح همٝمف، وضم٘مل أن زمٔمض ايمسٝم٣َمضمكم ومدم سمريؿ يمزي٣مرة  صعم

َمـ همٝمٜم٣م وايمِمالة دم َمس٣مصمده٣م شمؿ سمرك ايمسٝم٣مضم٥م وٓزم َمسجد ايب٣مٞم٥م همسٟميمف زمٔمض طمقاصف فمــ 

وأَمـ٣م  َمرارا ٓ ؽمٝمام يمٝمٙم٥م آشمٛمكم واخلٚمـٝمس- اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ همٝمف ذيمؽ همٗم٣مل: رأي٦م ايمٛمبل صعم

 ـــــــــــــــــ

 (-1.141اظمممع )  (1)

إؽمت٣مذ إفمٓمؿ ايمٖمٗمٝمف  زمـ فمقم ازمـ اهلل زمـ ضمسـ زمـ حمٚمد أؽمد هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد ضمسـ اظمٔمٙمؿ  (2)

زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م، وأطمذ فمٛمف  اظمٗمدم، ويمد زمؼميؿ وضمٖمظ ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ فمعم ايمُمٝمخ إدي٤م أمحد

عم وايمده وأيمبسف اخلروم٥م ايممميٖم٥م وضمِمؾ ؿمرهم٣م َمـ فمٙمقم ايمٗمقم واصمتٜمد دم ايمٖمٗمف وايمٔمرزمٝم٥م واؾمتٕمؾ فم

ودهمـ زمزٞمبؾ وومػمه ا٣م َمٔمروف- اٞمٓمر اظمممع   ه775اهلل دم ؾمقال ؽمٛم٥م  اهلل إلم أن سمقهم٣مه ؿم٣مفم٥م

 ( زمتٌمف-2.92)

 (-1.141اظمممع )   (3)

زمـ   ايمُمٜمغم ضمسكميٗمع َمسجد ايب٣مٞم٥م ٞمجدي ايب٣مٞم٥م )َمِمعم ايمٔمٝمد( ويٛمس٤م ذيمؽ يمإلَم٣مم ايمقرم  (4)

 - ه979اهلل زمٙمح٣مج زم٣مهمّمؾ اظمتقذم زمؼميؿ ؽمٛم٥م  فمبد
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زمـ ؾمـجٔمٛم٥م وذيمـؽ دم  زمٛم٣مه إَمغم راؾمد َمِمعم ايمٔمٝمد اظمُمٜمقر زم٣ميب٣مٞم٥م همٜمق نمغم اظمسجد وأول َمـ

 -   ه914زمـ أمحد زم٣مرؾمٝمد ؽمٛم٥م  خ حيٝمك ، شمؿ هتدم همجدده ايمُمٝم ه666 ؽمٛم٥م

اظمقسمك َمــ أهـ٣مرم  وايمِمالة فمعم، وسمٗم٣مم ا٣م صاليت ايمٔمٝمديـ، وسمٗمع ايب٣مٞم٥م دم ضم٣مهم٥م اخلٙمٝمػ

 سمريؿ وزمٔمض ايمٗمرى ايمت٣مزمٔم٥م هل٣م-

 
 الواجفة الشرؼقة جليانة تروم وتظفر ػقفا أبوابفا الٌالثة

)وَمٛمٜم٣م َمسجد فمزيزة ىم٣من ىمثغم َمـ ايمِم٣محلكم  : وم٣مل دم اظمممع : 

زمـ أمحد  اهلل زمـ فمبد وإويمٝم٣مء يٗمِمدوٞمف يمٙمزي٣مرة وىم٣من ايمُمٝمخ ايمٔم٣مرف زم٣مهلل سمٔم٣ملم فمٚمر

٣م إذا ـَم٥م إذا زار سمريؿ ي٘مثر آفمت٘م٣مف همٝمف وهق َمسجد َمُمٜمقر زم١مٞمج٣مح احل٣مصم٣مت ٓ ؽمٝمٚمزم٣مخمر

 صعم همٝمف صالة احل٣مصم٥م اظمٔمروهم٥م-

اهلل زم٣مصمرش وصمددت فمامرسمـف(  زمٛم٦م فمبد هدَمتف ايمٔم٣مرهم٥م زم٣مهلل سمٔم٣ملم َمريؿ  ه918ودم ؽمٛم٥م 

 ويٗمع زمح٣مهم٥م ايمسقق-
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ٚمٔمروف ـّمؾ ايمـهم: )وَمٛمٜم٣م َمسجد ايمُمٝمخ (1)ٚمممعـوم٣مل دم ايم

زمـ حمٚمد  َمُمٜمقر زم٣مؽمتج٣مزم٥م ايمدفم٣مء وىم٣من ايمُمٝمخ فمٚمر , ويٗمع زمح٣مهم٥م ايمرضٝمٚم٥م ,زم٣ميمَرزَم٣مط 

٣م يمف دم فمب٣مداسمف وىم٣من ومد هتدم زمٔمض صمدراٞمف همٜمدَمف مجٝمٔمف زم٣مهمّمؾ ايمُمٜمغم زم٣ميمٔمْم٣مس َمالزَمً 

 - ه917وصمدد فمامرسمف ؽمٛم٥م 

 
 صورة اجلفة اجلـوبقة من مسٍد الرباط

: )وَمٛمٜمـ٣م َمسـجد زمـ٣مصمرش سمٔمبـد همٝمـف ىمثـغم َمــ (2)عوم٣مل دم اظممم : 

زمـ فمبـدايمرمحـ زم٣مَمِمـب٣مح  ايمِم٣محلكم ودم ؽمٛم٥م سمسٔمامئ٥م وزمّمٔم٥م فممم صمدد فمامرسمف ايمُمٝمخ فمٚمر

 ـــــــــــــــــ

 (-1.142اظمممع ) (1)

 (-1.141اظمممع ) (2)
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 وأٞمُمٟم يمف َمٛم٣مرة وأضمدث يمف زم٣مزم٣م َمـ صمٜم٥م ايمُمامل(- ويٗمع زمح٣مهم٥م ايمسقق-

 
 وتظفر ػقفا مـارة ادلسٍد وبوابًه سٍد باجرشقة دلشؿالالواجفة ال

اظمُمٜمقر، وزم٣ميمٔمب٣مدة  (1))وَمٛمٜم٣م َمسجد  صمٝمس : وم٣مل دم اظمممع : 

ر فمٙمٝمف ايمسالم همٝمف وَمـ ٓزم همٝمف ايمٔمب٣مدات ـَمٔمٚمقر، اصمتٚمع ىمثغم َمـ ايمِم٣محلكم زم٣مخلّم

٣م ىمام وومع يم٘مثغميـ َمـ أهؾ ايمسٙمقك(- ويٗمع ـا فمٓمٝمٚمً وضمّمقر ايامفم٣مت َوصَمَد يمذيمؽ سمٟمشمغمً 

 زمح٣مهم٥م ايمسحٝمؾ-

 ـــــــــــــــــ

زم٣ميٝمؿ اظمٔمجٚم٥م زمدل ايمسكم  ,صمرصمٝمس  :  صمٝمس زم٣ميمسكم اظمٜمٚمٙم٥م زمٔمده٣م راء ؽم٣مىمـ ويٗم٣مل يمف  (1)

ة وايمسالم اهلل صمرصمٝمس فمعم ٞمبٝمٛم٣م وفمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمال وذيمؽ ٞمسب٥م يمٛمبل ,زمٔمده٣م راد ؽم٣مىمـ 

 ايمذي ومػمه َمالصًٗم٣م زم٣ميدار ايمٕمريب َمـ اظمسجد-
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   نيب اهلل جرجقسوبؼيؾًه ؼرب سٍد درجقسدلصورة 

)وَمٛمٜم٣م َمسجد آل صمديد وئمرف أن زمٚمسـجد  : رعـوم٣مل دم اظمُم :  

زمـ فمٙمـقي ايمُمـٝمبف صمـدد فمامرسمـف  زمـ حمٚمد ٕن ايمسٝمد ايم٘مبغم ؾمٜم٣مب ايمديـ أمحد زمروم: زمروم

 اهلل(- زمٛمل صمديد رمحٜمؿ ، وهذا اظمسجد َمـ زمٗم٣مي٣م ايمس٣مدة ايم٘مراَم ه919 ؽمٛم٥م وأٞمُمٟم يمف زمرىم٥م

 
 ؾٍفة اجلـوبقة دلسٍد بروم )مسٍد آل جدود(صورة ل
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: )وَمٛمٜم٣م َمسجد ؾمجٔمٛم٥م سمٔمبد همٝمف مجـع َمــ أويمٝمـ٣مء (2)وم٣مل دم اظمممع: (1)

وأٞمُمـٟم يمـف  (3)زمــ رضـقان زم٣مهمّمـؾ ٚمدـشمؿ هدم زمٛم٣مه همجدده ايمُمٝمخ أضم، ـه551وزمٛم٣مه ؾمجٔمٛم٥م ؽمٛم٥م 

 - ه918مح٣مَم٣م ؽمٛم٥م 

د زم٣مؾمٔمب٣من اظمُمٜمقر زم٣مخلغم واإلضمسـ٣من )وَمٛمٜم٣م َمسج : وم٣مل دم اظمممع

ٓزَمف نمغم واضمد َمـ أىم٣مزمر إويمٝم٣مء وَمـ سمٔمبد همٝمف وصمد ايمتٟمشمغم وَمـ أؽم٣مء إدب همٝمف فمقصمـؾ 

اهلل ايمٔمٝمدروس يتٔمبد همٝمف وىم٣من َمالزَم٣م  وىم٣من ايمسٝمد ايٙمٝمؾ ضمسكم ازمـ ايمُمٝمخ فمبد، زم٣ميمٔمٗمقزم٥م

 وهق أن َمٛمسقب يمف-   ه928همٝمف يمٙمتدريس وصمدد فمامرسمف ؽمٛم٥م 

)وَمٛمٜم٣م َمسجد اخلٙمع ٓزَمف مجع َمـ إويمٝم٣مء وهمتح همٝمف  : وم٣مل دم اظمممع

 فمعم ىمثغم َمـ ايمس٣ميم٘مكم وَمـ أؽم٣مء إدب همٝمف فمقصمؾ زم٣ميمٔمٗمقزم٥م( ويٗمع زمح٣مهم٥م ايمسقق-

د همٝمـف مجـع وٓزَمـف )وَمٛمٜم٣م َمسجد زم٣مئمٗمقب سمٔمَبـ : وم٣مل دم اظمممع

تٙمؿ همٝمف ومل خيرج َمٛمف أصبح طم٣مرصمـف همـ٣مسمٖمؼ يمبٔمّمـٜمؿ َمـ اضم ىمثغمون واؾمتٜمر فمٛمد ايمٔم٣مَم٥م أنَ 

 ذيمؽ وٞم٣مم همٝمف همٟمصبح فمعم ؾمٖمغم ايمبئر(-

 ـــــــــــــــــ

 زمـ ؽم٣ممل زم٣م همّمؾ- ئمرف أن زمٚمسجد همّمؾ زم٣م َمٗم٣مصغم ٞمسب٥م يمٙمُمٝمخ همّمؾ (1)

 (-1.142اظمممع ) (2)

اهلل زم٣مهمّمؾ ذىمر اظم٠مرطمقن أٞمف اؽمتُمٜمد  زمـ فمبد زمـ أمحد زمـ رضقان هق ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م ايمُمٜمٝمد أمحد (3)

ايمرمحـ زمٙمح٣مج زم٣مهمّمؾ زمٚمٔمرىم٥م اإلهمرٞم٨م ايمقاومٔم٥م  اهلل زمـ فمبد زمـ فمبد َمع أطمٝمف همّمؾ وايمُمٝمخ أمحد

 - ه929زم٣ميمُمحر ؽمٛم٥م 
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 صورة مسٍد باوعؼوب تظفر ػقفا بوابًه الشرؼقة

)وَمٛمٜم٣م َمسـجد َمـدحي٨م اظمُمـٜمقر زمـ٣ميمٖمتح ايمٔمٓمـٝمؿ  : وم٣مل دم اظمممع    

يمٔم٣مرف زم٣مهلل سمٔم٣ملم ايمسٝمد وىم٣من ايمُمٝمخ ا، وايمٛمقر ايسٝمؿ ٓزَمف طمٙمؼ همحِمؾ هلؿ همٝمف اظمْمٙمقب

 ٣مفم٣مت(-ـ٣م دم ضمّمقر ايٚم٣م يمف دم مجٝمع إووم٣مت وَمقاـمبً زمـ فمٗمٝمؾ وؿم٤م َمالزَمً  حمٚمد

صمديـد ا َمـ اظمس٣مصمد ايمٗمديٚم٥م هدَم٦م دم وومتٛم٣م ايمراهـ وفمٚمـرت َمــ وَمـ اظمٔمٙمقم أن ىمثغمً 

، ال َمسجد ايمٖمـتح يمإلَمـ٣مم احلـداد زمحـ٣موي اخلـغمات زمـؼميؿـزمتِمٚمٝمؿ آطمر ضمدي٧م َمٛمٜم٣م َمث

، اهلل زمٙمٖمٗمٝمـف زمــ فمبـد ايمـرمحـ رة زم٣ميمٛمقيدرة يمإلَم٣مم فمالَم٥م ايمدٞمٝم٣م احلبٝم٤م فمبدوَمسجد ايمزه

زمــ  وَمسجد صٝمبع زمؼمزم٥م زمُم٣مر زمؼميؿ دم ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمممومٝم٥م ايمُماميمٝم٥م َمـ ومب٥م احلبٝمـ٤م أيب زم٘مـر

زمـ فمـقم َمـقلم فمٝمديـد ونمغمهـ٣م ىمثـغم  وَمٛمٜم٣م َمسجد ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم حمٚمد، اهلل زم٣مؾمٚمٝمٙم٥م فمبد

وٞمسـٟمل ، ا٣مرة اظمس٣مصمد وايمس٣مفمكم يمٙمخغم طمغمً ـوايمٗم٣مئٚمكم زمٔمٚماهلل أهؾ اخلغم  وصمزى، وىمثغم
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اظمقلم ايم٘مريؿ أن يقهمؼ أهؾ اخلغم يمٙمخغم وأن يٗمٝمض َمـ حيـرص فمـعم اخلـروج يمٙمٚمسـ٣مصمد 

وئمٚمره٣م زم٣ميمِمٙمقات وايمتالوة وإذىم٣مر وضمٙمٗم٣مت ايمٔمٙمقم ايمٛم٣مهمٔم٥م وايمتذىمغم ويم٘مؾ َم٣م يٗمرب 

اهلل فمٙمٝمٜمؿ  ة طمٙمٖم٣مئف وأضمب٣مه رضقانايمٔمبد إلم َمقٓه وايمسغم فمعم هن٨م ضمبٝمبف وَمِمْمٖم٣مه وؽمغم

 اهلل سمٔم٣ملم- وٞمٖمٔمٛم٣م اؿ وٓ ضمرَمٛم٣م زمرىمتٜمؿ وفمٙمقَمٜمؿ  وأ ارهؿ إن ؾم٣مء

وٞمٛمتٗمؾ َمـ َمس٣مصمد سمريؿ إلم زواي٣مه٣م وَمٔم٣مهده٣م ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م وىمت٣مسمٝمبٜمـ٣م وهـل ىمثـغمة وؾمـٜمغمة 

يؿ أن ويمٛمٗمتٌم فمعم ذىمر زمٔمض َمُم٣مهغمه٣م دم هذا ايمبٙمد اظمب٣مرك سمػمىم٣م وسمٝمٚمٛم٣م ؽم٣مئٙمكم اظمقلم ايم٘مـر

 يٛمٖمٔمٛم٣م ا٣م وزمٟمصح٣ما٣م واظمتِمٙمكم ا٣م فمعم نر إزَم٣من وايمٔمِمقر إٞمف ؽمٚمٝمع ومري٤م جمٝم٤م ؾم٘مقر-

زمــ  إئٚمـ٥م إفمـالم ؽمـ٣ممل وَمـ ايمزواي٣م ايمُمٜمغمة زمؼميؿ زاوي٥م اإلَم٣مم ؾمٝمخ اإلؽمالم وإَمـ٣مم

 َمـ اهلجرة ايمٛمبقي٥م اخلٚمسامئ٥ماهلل سمٔم٣ملم زمٔمد  أؽمسٜم٣م رمحف  ه581 همّمؾ زم٣مهمّمؾ اظمتقذم ؽمٛم٥م

 
 ووظفر بابفا ودرجفا صورة زاووة الشقخ دامل باػضل

ٙمٝمػ َمالصٗم٥م ظمسجده اظمُمٜمقر اظمسٚمك َمسجد ايمدويٙمـ٥م ذومـل َمسـجد ومسـٝمٚمل، زمح٣مهم٥م اخلِ 

وهل زاوي٥م فمٓمٝمٚم٥م َمب٣مرىم٥م َمُمٜمقرة زم٣ميمٖمتح ايمٔمٓمٝمؿ واخلغم ايسٝمؿ ظمـ واـمـ٤م فمـعم ضمّمـقر 
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ء إفمالم َمٛمذ سمٟمؽمٝمسٜم٣م ضمتـك ايمٝمـقم، وهـل َمــ َمدارؽمٜم٣م وخترج َمٛمٜم٣م ايؿ ايمٕمٖمغم َمـ ايمٔمٙمام

أؾمٜمر ايمزواي٣م زمؼميؿ وومد سمِمدر همٝمٜم٣م ىمثغم َمـ إئٚم٥م إفمالم ايمٔم٣مَمٙمقن اظمجتٜمـدون فمـعم نـر 

ايمٔمِمقر وايمٗمرون وٓ سمزال َمٔمٚمقرة زم٣ميمتدريس وسمٖمتح دم إؽمبقع َمرسمكم وئمٗمد ا٣م َمـدرس 

َمٖمتقضمـ٥م يمْمـالب ايمٔمٙمـؿ فم٣مم دم صب٣مح يقَمل إضمـد وايمثالشمـ٣مء َمــ ىمـؾ أؽمـبقع وأزمقااـ٣م 

 اهلل ايمٗم٣مئٚمكم زم٣ميمتدريس ا٣م طمغما وٞمٔمٖمٛم٣م اؿ آَمكم- وصمزى

وَمـ ايمزواي٣م اظمُمٜمقرة اذه ايمبٙمدة ايمْم٣مهرة زاويـ٥م ؽمـٝمدٞم٣م اإلَمـ٣مم ايمٔمٙمـؿ ايمٗمْمـ٤م ايمُمـٜمغم 

ايمُمـٝمخ فمـقم زمح٣مهمـ٥م  أؽمسـٜم٣م  ه895زمـ أيب زم٘مر ايمس٘مران اظمتقذم ؽمٛم٥م  ايمُمٝمخ فمقم ٞمقر ايمديـ

 إؽمبقع َمرسمكمايمبالد َمالصٗم٥م زمٚمسجده اظمُمٜمقر وئمٗمد ا٣م َمدرس فم٣مم دم 

 
 صورة زاووة الشقخ عؾي بن أبي بؽر السؽران

زمٔمد صالة ايمٓمٜمر َمـ يقَمل اإلشمٛمكم واخلٚمٝمس، وهل زاوي٥م فمٓمٝمٚم٥م إ ار وإٞمـقار وجمرزمـ٥م 

ويتِمدر يمٙمتدريس  ايمتدريس ا٣م،يمٙمٖمتقح دم ايمٔمٙمقم ايمٛم٣مهمٔم٥م واظمٖمٝمدة يم٘مؾ َمـ ومِمده٣م وضمرض 
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 اهلل اؿ وهمتح فمعم ايٚمٝمع همتقح ايمٔم٣مرهمكم-         ا٣م أضمد ذري٥م ايمُمٝمخ فمقم  َمتع

زمــ  َمـ أؾمٜمر اظمٔم٣مهد ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م اذه اظمديٛم٥م ايمْمٝمب٥م َمٔمالَم٥م اإلَم٣مم ايمٔم٣ممل ايمُمٜمغم حمٚمد

ؿ اظمتقذم ريػ، ـأؽمسٜم٣م يمتحٖمٝمظ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وؿمٙم٤م ايمٔمٙمـؿ ايمُمـ  ه822 ؽمٛم٥م فمٚمر أيب َُمَري 

 -ىمثغموسمقلم ايمتدريس همٝمٜم٣م وخترج فمعم يديف طمٙمؼ 

 
 صورة ؼية أبو مروم األثروة لًَػقظ الؼرآن الؽروم

فمعم يد َم٠مؽمس اظمٔمالَم٥م زمٙمغ شمامٞمامئـ٥م  (1)وم٣مل زمٔمض اظمؼممجكم يمف زمٟمن فمدد اخلرجيكم َمـ ايمس٣مدة         

وىمـ٣من َمــ ، وىمؾ َمـ طمتؿ مل ئمد، ، وىم٣من ئمْمل ىمؾ واضمد َمـ ايمْمٙمب٥م مخس آي٣متضم٣مهمظ يمٙمٗمرآن

 ـــــــــــــــــ

ومب٥م أزمق َمريؿ خترج َمٛمٜم٣م آٓف احلٖم٣مظ يم٘مت٣مب اهلل فمز وصمؾ، زمٔمّمٜمؿ َمـ أهؾ زمٝم٦م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف   (1)

 ـ ايمٛمص-وآيمف وؽمٙمؿ وزمٔمّمٜمؿ َمـ اظمحبكم ٕهؾ ايمبٝم٦م، همٙمٝمس٦م ايمٗمب٥م طم٣مص٥م زمٟمهؾ ايمبٝم٦م ىمام ومد يٖمٜمؿ َم
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أىمٚمؾ ضمٖمٓمف يٙمزَمف زمحٖمظ رزمع ايمٔمب٣مدات َمـ ىمت٣مب ايمتٛمبٝمف ٕيب إؽمح٣مق ايمُمـغمازي ضمتـك خيـرج 

ايمْم٣ميم٤م َمٛمٜم٣م ضم٣مهمٓم٣م وم٣مرئ٣م همٗمٝمٜم٣م ىمام سمٗمرر همٝمٜم٣م زمٔمض ايم٘مت٤م اظمتٔمٙمٗم٥م زمٔمٙمـقم ايمٗمـرآن ونمغمهـ٣م َمــ 

ايمـرمحـ زمٙمحـ٣مج زم٣مهمّمـؾ ىمتـ٣مب  زمــ فمبـد اهلل م ايمُمٜمغم ايمٖمٗمٝمـف فمبـدىمت٤م ايمٖمٗمف، وومد مجع اإلَم٣م

اظمختٌم دم ايمٖمٗمف هلذه اظمٔمالَم٥م اظمب٣مرىم٥م يمـاَم ؿمٙم٤م َمٛمف ذيمؽ َم٠مؽمسـٜم٣م هم٘مـ٣من هـذا ايم٘متـ٣مب يٗمـرر 

ويدرس همٝمٜم٣م واٞمتٖمع زمف ايٚمٝمع، ومل سمزل هذه اظمٔمالَمـ٥م َمٔمٚمـقرة زم٣ميمتـدريس َمٛمـذ أن أؽمسـ٦م إلم 

٠ميمٖم٥م َمـ ضمكم سمٟمؽمٝمسٜم٣م إلم يقَمٛمـ٣م هـذا- وومـد فمٚمرهـ٣م احلبٝمـ٤م وومد خترج َمٛمٜم٣م إيمقف اظم (1)أن

همٟمصـبح٦م سمٔمـرف   ه1299زمـ حمٚمد اظمُمٜمقر وزمٛمك فمٙمٝمٜم٣م ومب٥م وذيمؽ ؽمـٛم٥م  ايمرمحـ ايمٔمالَم٥م فمبد

وهل َمُمٜمقرة زم٣ميمٖمتقح ايمٔمٓمٝمؿ وجمرزم٥م يمتسٜمٝمؾ احلٖمظ وىمؾ َمـ دطمٙمٜمـ٣م ودرس  (2)زمٗمب٥م أيب َُمَريـ ؿ

وإن ىم٣من زمٙمٝمـدا ىمـام ؾمــقهد ذيمـؽ وصمـرب َمـرارا  اهلل فمٙمٝمف وؽمٜمؾ فمٙمٝمف ضمٖمظ ايمٗمرآن همٝمٜم٣م همتح

ىمثغمة، وَمـ أؽم٣مء إدب همٝمٜم٣م فمقصمؾ زم٣ميمٔمٗمقزم٥م وٞمٖمتـف  ئم٣م، وسمٖمتح يمٙمتدريس ضم٣ميمٝم٣م زمٔمد صـالة 

ايمٔمٌم إلم َم٣م ومبٝمؾ اظمٕمرب شمؿ يتقصمف ايمْمالب إلم َمسـجد اإلَمـ٣مم ايمسـٗم٣مف اظمجـ٣مور هلـ٣م يمِمـالة 

وَمـ فم٣مدة احلزب دم َمسـجد ايمسـٗم٣مف اظمٕمرب وضمّمقر احلزب يمٙمٗمرآن همٝمام زمكم اظمٕمرب وايمٔمُم٣مء 

ومديام وضمديث٣م أٞمف ٓ يٗمرأ دم احلزب إٓ َمــ ىمـ٣من ضم٣مهمٓمـ٣م يمٙمٗمـرآن ايم٘مـريؿ، وزمـكم هـذه اظمٔمالَمـ٥م 

 ـــــــــــــــــ

وزمٔمد زمّمٔم٥م ؽمٛمقات أفمٝمد همتحٜم٣م فمعم يـد ايمسٝمد   ه1392يمـٗمد أنمٙمٗم٦م احل٘مقَم٥م ايمُمٝمقفمٝم٥م هذه ايمٗمب٥م ؽمٛم٥م  (1)

 وٓ زايم٦م ايمدراؽم٥م َمستٚمرة ا٣م-، اظمٙمٗم٤م ؽمٔمد، زمـ فمٙمقي ايمٔمٝمدروس فمٙمٝمف رمح٥م اهلل ايمٖم٣مضؾ حمٚمد

َمـ ايمداطمؾ   ه1419 زمـ فمٙمقي ايمٔمٝمدروس زمؼمَمٝمؿ ايمٗمب٥م ؽمٛم٥م وم٣مم ايمسٝمد ايمٖم٣مضؾ احلبٝم٤م حمٚمد (2)

وايمسٝمد اظمذىمقر يمف ، واخل٣مرج وزمٗمٝم٦م صمدراهن٣م إصٙمٝم٥م ىمام أؽمسٜم٣م َم٠مؽمسٜم٣م إول فمٙمٝمف رمح٥م اهلل

 اهلل أن يٛمٖمع ا٣م اظمسٙمٚمكم- فمدة َم٠ميمٖم٣مت ٞم٣مهمٔم٥م دم زم٣ما٣م ٞمسٟمل
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وَمسجد ايمسٗم٣مف صٙم٥م ومقي٥م ورزمط َمتكم دم إدارة ؾمئقن ؿمٙمب٥م اظمٔمالَم٥م ورزمْمٜمـؿ زمـ٣محلزب وإوم٣مَمـ٥م 

ٔم٥م هلـؿ َمــ هـ٣مسمكم ايٜمتـكم زمٔمض ضمٙمٗم٣مت ايمتٔمٙمٝمؿ هلؿ زم٣مظمسجد اظمذىمقر ضمتك سمتؿ ايمرفم٣مي٥م واظمت٣مزم

زمـ فمٙمقي ايمٔمٝمدروس ايمٗمـ٣مئؿ زم١مَم٣مَمـ٥م  اظمتج٣مورسمكم وايمٗم٣مئؿ فمعم ذيمؽ ىمٙمف هق ايمسٝمد ايمٖم٣مضؾ حمٚمد

َمسجد ايمسٗم٣مف وَمدير ومب٥م أزمق َمريؿ، ودم هذا ايمزَم٣من إزداد فمدد ايمْمٙمبـ٥م دم هـذه اظمٔمالَمـ٥م وىمثـر 

ك دم ضم٣مهمـ٣مت ايمـبالد، إومب٣مل ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م همجٔمٙم٦م ايمٗمب٥م سمٛمٓمؿ هل٣م همروفمـ٣م َمتٔمـددة دم ٞمـقاضمل ؾمـت

اهلل ايمٗم٣مئٚمكم اذه اظمٔمالَم٥م وهمروفمٜم٣م واظمدرؽمكم ا٣م طمغم ايزاء وٞمسٟميمـف ايمٖمتـقح وايمتقهمٝمـؼ  همجزى

 واإلفم٣مٞمـ٥م يم٘مؾ َمرازمط إٞمـف فمعم َم٣م يُم٣مء ومدير-

وَمـ زواي٣م سمريؿ زاوي٥م َمسجد صمرصمٝمس ويٗم٣مل هل٣م أيّم٣م زاوي٥م  صمٝمس زمسكم َمٜمٚمٙم٥م ومبؾ 

٣مٞم٦م َمٔمٚمقرة هذه ايمزاوي٥م زم٣ميمدروس ايمٛم٣مهمٔم٥م وومد خترج َمٛمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ رصم٣مل ايمٔمٙمـؿ ايمراء، ىم

اهلل أن يٗمٝمض هل٣م َمـ يٖمتحٜم٣م ويتِمـدر  ايممميػ، وايمزاوي٥م َمٕمٙمٗم٥م أزمقاا٣م وومتٛم٣م ايمراهـ وٞمسٟمل

 يمٙمتدريس ا٣م وسمستٚمر ىمام ىم٣مٞم٦م وزي٣مدة ويتخرج َمٛمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ محٙم٥م ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمع-

ايمسحٝمؾ، ؾمـامل اظمسـٝم٣مل َمالصـٗم٥م ظمسـجد صمـرصمٝمس اظمـذىمقر  وسمٗمع هذه ايمزاوي٥م زمح٣مهم٥م

اهلل صمرصمٝمس فمعم ٞمبٝمٛم٣م وفمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمالة وايمسالم وايمذي  وؽمٚمٝم٦م اذا آؽمؿ ٞمسب٥م يمٛمبل

 آؽمؿ- ومػمه زمجٛم٤م ايدار ايمٕمريب َمـ اظمسجد اظمُمٜمقر واظمٔمروف اذا

أي٣مم اإلَم٣مم ايمُمٝمخ ؽمـٔمد  وومد سمقلم ايمتدريس اذه ايمزاوي٥م ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء ايمٔم٣مرهمكم ويمٔمٙمٜم٣م َمـ

ويمف طمٙمقة يمٙمٔمب٣مدة وآشم٣مر زمـٜمذا اظمسجد، وَمـ ايمٔمٙمامء اظمتٟمطمريـ   ه857 زمـ فمقم َمدضم٨م اظمتقذم ؽمٛم٥م

 - ه1352زمـ ؽم٣ممل اخلْمٝم٤م اظمتقذم ؽمٛم٥م  زمـ أمحد ايمذيـ سمقيمقا ايمتدريس ا٣م ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م حمٚمد
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خلْمب٣مء وهل َمـ ايمزواي٣م ايمٗمديٚم٥م دم هـذه ايمـبالد ايم٘مريٚمـ٥م وَمـ زواي٣م سمريؿ زاوي٥م َمسجد ا

وسمٗمع دم اي٣مٞم٤م ايمبحري َمـ َمسـجد اخلْمبـ٣مء اظمُمـٜمقر زمٚمسـجد ايمقفمـؾ زمـ٣مخلٙمٝمػ ىم٣مٞمـ٦م 

َمٔمٚمقرة زم٣ميمتدريس وخترج َمٛمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ محٙم٥م ايمٔمٙمؿ ايممميػ وومد سمقلم ايمتـدريس اـ٣م َمــ 

زمــ ؽمـٙمٝمامن اخلْمٝمـ٤م  اهلل فمبـد زمــ ايمٔمٙمامء اظمتٗمدَمكم ىمثغمون، َمٛمٜمؿ: اإلَم٣مم ايمٔمالَمـ٥م حمٚمـد

زمـ فمبدايمرمحـ زم٣مَمِمب٣مح ايم٘مٛمدي ونمغمهؿ  ايمػمد وايمٔمالَم٥م ايمٖمٗمٝمف ايمُمٜمغم فمٚمر ص٣مضم٤م ىمت٣مب

وهذه ايمزاوي٥م َمٕمٙمٗم٥م أزمقاا٣م دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا، وٞمسٟمل اظمقلم أن يٗمٝمض هل٣م َمـ يٖمتحٜمـ٣م وحيٝمـل َمـ٣م 

 ايمرصم٣مء- َمـ َمٔم٣مهد ايمسٙمػ وفمٙمقَمٜمؿ إٞمف ؽمٚمٝمع ايمدفم٣مء وٓ خيٝم٤م اٞمدرس

زمــ حمٚمـد زمـ٣مئمٗمقب وهـل زمـ٣مظمقومع  ايمـرمحـ وَمـ زواي٣م سمريؿ زاوي٥م ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمبد

اظمٔمروف زم٣مظمجػ َمالصٗم٥م ظمسجده اظمُمٜمقر ايمذي أؽمسف زمٔمد إيمػ َمـ اهلجرة ايمٛمبقيـ٥م فمـعم 

 ص٣مضمبٜم٣م أهمّمؾ ايمِمالة وأزىمك ايمتحٝم٥م-

ايمرمحـ زم٣مئمٗمقب صـ٣مضم٤م  فمبدوم٣مل اإلَم٣مم ايمُمقم دم ىمت٣مب اظمممع وهق نـ أطمذ فمـ ايمٔمالَم٥م 

وٓ خيرج َمٛمـف إٓ  (1)زمـ حمٚمد زم٣مئمٗمقب َمالزَم٣م يمف ايمرمحـ هذه ايمزاوي٥م: )ىم٣من ؾمٝمخٛم٣م ايمُمٝمخ فمبد

يمٙمزاوي٥م ايمتل فمٛمده( وخترج َمٛمٜم٣م ايمٔمديد َمـ ايمٔمٙمامء إفمالم وسمسٚمك أيّم٣م َمدرؽم٥م آل ايٛمٝمد ٕهنـ٣م 

وٓ سمــزال َمٔمٚمــقرة   ه1355أنمٙمٗمــ٦م دم زمٔمــض ايمســٛمكم واهمتـــتحقه٣م ايمســ٣مدة آل ايٛمٝمــد ؽمــٛم٥م 

 اهلل سمٔم٣ملم زم٣ميمدروس وايمٔمٙمقم ايمٛم٣مهمٔم٥م- زمحٚمد

 ـــــــــــــــــ

 أي َمسجد زم٣م ئمٗمقب- (1)
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 وتظفر ػقفا نواػذها األربعصورة لزاووة باوعؼوب 

     
ٖمٝمع زمح٣مهم٥م اخلٙمٝمػ نمرب اظمسـجد وَمـ ايمزواي٣م اظمب٣مرىم٥م اذا ايمبٙمد اظمب٣مرك زاوي٥م َمسجد ٞمُ         

اهلل  زمــ فمبـد يمٕمرزمٝم٥م ايمُماميمٝم٥م أؽمسـٜم٣م اإلَمـ٣مم ايمٔمالَمـ٥م أمحـداظمذىمقر َمالصٗم٥م يمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ا

، وفمٚمره٣م زم٣ميمدروس ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٛم٣مهمٔم٥م وسمقلم ايمتدريس ا٣م إلم وهم٣مسمف  ه1299زمٙمٖمٗمٝمف اظمتقذم ؽمٛم٥م 

اهلل  زمــ فمبـد واٞمتٖمع ا٣م ايؿ ايم٘مثغم شمؿ أفمٗمبف سمٙمٚمٝمذه ايمُمٝمخ ايمٔم٣مرف زم٣مهلل سمٔم٣ملم ايمٔمالَم٥م أمحد

زمـ ؽمـ٣ممل اخلْمٝمـ٤م شمـؿ َمــ زمٔمـده ايمٔمالَمـ٥م  زمـ أمحد َم٥م حمٚمدايمب٘مري اخلْمٝم٤م شمؿ زمٔمده ايمٔمال

زمـ حمٚمد زمٙمٖمٗمٝمف شمؿ َمــ  زمـ أمحد ايمب٘مري اخلْمٝم٤م شمؿ أفمٗمبف ايمٔمالَم٥م احلبٝم٤م أزمق زم٘مر اهلل فمبد

زمــ  اهلل اخلْمٝم٤م شمؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م أمحـد زمـ فمبد ايمرضمٝمؿ زمٔمده ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م ايمِم٣ميمح فمبد

اهلل سمٔم٣ملم إلم يقَمٛم٣م هذا َمستٚمرة ايمـدروس  حٚمدزمـ حمٚمد زمٙمٖمٗمٝمف ونمغمهؿ وٓ سمزال زم أيب زم٘مر

ر إلم ومبٝمؾ اظمٕمـرب دم مجٝمـع أيـ٣مم ـهمٝمٜم٣م واٞمتٖمع ا٣م طمٙمؼ ىمثغم وسمٖمتح ىمؾ يقم زمٔمد صالة ايمٔمِم

 قخ:إؽمبقع ضمتك يقم ايٚمٔم٥م دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا ىمذيمؽ إٓ يقم اخلٚمٝمس وحيرضه٣م مجع َمـ ايمُمٝم

اهلل ايم٘مريؿ أن يقومظ ومٙمقزمٛم٣م  ٞمسٟمل َمـ ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ ونمغمهؿ َمـ فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس ويسٚمقهن٣م ايمروضم٥م

 ٣م َمـ ؽِمٛم٥َِم ايمٕمٖمٙم٥م ويرزومٛم٣م احلرص فمعم ضمّمقر جم٣ميمس ايمٔمٙمؿ إٞمف ؽمٚمٝمع فمٙمٝمؿ-مجٝمٔمً 
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 الواجفة اجلـوبقة دلسٍد نػقع باخلؾقف

              
 ووظفر ػقفا باب الزاووة اووة مسٍد نػقعواجفة ز 

  
يمٛم٣مهمٔم٥م اظمب٣مرىم٥م دم سمريؿ زاوي٥م َمسـجد إوازمـكم يمسـٝمدٞم٣م اإلَمـ٣مم ومْمـ٤م ايمـدفمقة وَمـ ايمزواي٣م ا

زمـ فمٙمقي احلداد وىم٣من يتقلم ايمتدريس اذا اظمسجد اظمب٣مرك ايمقاومع  اهلل واإلرؾم٣مد احلبٝم٤م فمبد

زمٛمٝم٦م هذه ايمزاوي٥م اظمب٣مرىم٥م وخترج َمٛمٜم٣م مجع َمـ ايمٔمٙمامء ايمٔمـ٣مَمٙمكم إفمـالم  زمح٣مهم٥م ايمٛمقيدرة شمؿ

  ايمداريـ آَمكم-اهلل اؿ دم ٞمٖمع
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 وتظفر نواػذها الٌالث بنيازاووة مسٍد األو

  

وَمـ زواي٣م سمريؿ زاوي٥م َمسجد زمـ٣مضمرَمل ايمقاومٔمـ٥م زمح٣مهمـ٥م اخلٙمٝمـػ دم أفمـال اظمسـجد اظمُمـٜمقر 

زمٚمسجد آل أيب ضمرَمل، ذىمر اظم٠مرطمقن أهن٣م ىم٣مٞم٦م َمٔمٚمقرة زم٣ميمدروس ايمٔمٙمٚمٝم٥م واظمج٣ميمس اخلغميـ٥م 

اهلل سمٔم٣ملم أن يٗمٝمض هل٣م َمــ يٖمتحٜمـ٣م  ايمراهـ َمٕمٙمٗم٥م أزمقاا٣م فمـ ايمتدريس ٞمسٟمل وهل أن دم وومتٛم٣م

      أمجٔمكم- اهلل فمٛمٜمؿ ايمٛم٣مهمٔم٥م وحيٝمل سمراث ايمسٙمػ ايم٘مرام رضقان وئمٚمره٣م زم٣ميمدروس
   

وهـل ، زمٛمـل صمديـد وَمـ ايمزواي٣م اذه اظمديٛم٥م ايمْمٝمب٥م اظمب٣مرىم٥م زاوي٥م َمسجد زمروم وهـق َمسـجد آل

وظم٣م رَمؿ اظمسجد وىم٣مٞمـ٦م سمقصمـد زمٔمـض أؿمـالل ايمزاويـ٥م ، اظمسجد إلم صمقار اظمٛم٣مرة ايمٗم٣مئٚم٥م داطمؾ

وىم٣مٞم٦م هذه ايمزاوي٥م سمٗمرر همٝمٜم٣م ايمٔمٙمـقم ويٗمِمـده٣م ؿمٙمبـ٥م ، همٟمزيٙم٦م زمٗم٣مي٣م ايدران ظمِمٙمح٥م اظمسجد

ايمٔمٙمؿ ايممميػ خترج َمٛمٜم٣م ايمٔمديد َمـ ايمٔمٙمامء شمؿ ص٣مرت دم وومـ٦م ومريـ٤م يٗمـرر همٝمٜمـ٣م ايمتـدريس 

ٔمٙمٝمؿ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزمـ٥م وايمتٔمٙمـٝمؿ إؽمـ٣مد دم ايمٔمبـ٣مدات وطمـتؿ ايمٗمـرآن ايمٔمٓمـٝمؿ آزمتدائل َمـ سم

وضمٖمظ زمٔمض ايمسقر شمؿ أنمٙمٗم٦م دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا ويمٔمٙمٜم٣م َمـ أي٣مم احل٘مقَم٥م ايمُمـٝمقفمٝم٥م ايمتـل أنمٙمٗمـ٦م 

ىمثغما َمـ ايمزواي٣م واظمٔم٣مهد ايمديٛمٝم٥م دم هذا ايمبٙمد ايمْم٣مهر اظمٝمٚمقن ٞمسٟمل اظمقلم ايم٘مـريؿ أن ئمٝمـد هلـذه 
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ه٣م َمـ ايمزواي٣م ايمتل أنمٙمٗم٦م جمدهـ وسم٣مرخيٜمـ زم١مضمٝم٣مئٜمـ زم٣ميمدروس وايمٔمٙمـقم ايمٛم٣مهمٔمـ٥م ايمزاوي٥م ونمغم

 جٝم٤م-ـريب ؽمٚمٝمع ومري٤م َم ىمام ىم٣مٞم٦م وزي٣مدة ويبٔم٧م اهلٚمؿ دم ؿمالب ايمٔمٙمؿ واظمٔمٙمٚمكم إنَ 

 
  مؽان الزاووة جبوار ادلـارة

زمـ ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس ايمقاومٔم٥م زمح٣مهمـ٥م ايمسـحٝمؾ  اهلل وَمـ زواي٣م سمريؿ اخلغم َمدرؽم٥م ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم فمبد

زمرار وهذه ايمزاوي٥م َمــ أزمـرك ايمزوايـ٣م زمـؼميؿ ىم٣مٞمـ٦م  زم٣ميمٗمرب َمـ َمسجدهؿ اظمب٣مرك اظمسٚمك َمسجد ٕا

ـ فمٙمؿ ايمٖمٗمف وايمتٖمسغم واحلدي٧م وفمٙمقم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ونمغمه٣م  َمِمدًرا يمتٙمٗمل ايمٔمٙمقم وايمدروس ايمٛم٣مهمٔم٥م َم

فمال ئٚم٥م ٕا ـ وخترج َمٛمٜمـ٣م ايم٘مثـغم ايمْمٝمـ٤م وسمقلم ايمتدريس ا٣م مجٙم٥م َمـ ٕا ـ اظمتٟمطمري م َمـ اظمتٗمدَمكم وَم

واطمر َمٛمٜمؿ ؽمٝمدٞم٣م احلبٝمـ٤م ايم٘مبـغم  وٞمذىمر فمعم ؽمبٝمؾ ايمتػمك نـ سمقلم ايمتدريس ا٣م َمـ أىم٣مزمر ايمٔمٙمامء ٕا

زمــ أيب زم٘مـر  ايمـرمحـ زمـ فمبـد اهلل ايم٘م٣مف شمؿ ٞم٣مب فمٛمف احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م فمٙمقي زمـ فمبد زمـ حمٚمد أمحد

ـ  ايمب٣مري زمـ فمٝمدروس ايمٔمٝمدروس وازمٛمف احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م فمبد يمٔمالَم٥م ؾمٝمخوَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ا، اظمُمٜمقر زم

ـ  زمـ حمٚمد ايمّسـي واحلبٝمـ٤م ايمٔمالَمـ٥م ايمٙمٕمـقي فمٚمـر ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس واحلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م أزمق زم٘مر زمـ

ـ أيب فمٙمقي ٓ سمزال أزمقاب هذه اظمدرؽم٥م زم  َمٖمتقضم٥م- زم٘مر ايم٘م٣مف ونمغمهؿ ىمثغمون و
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 بالسَقل (اإلبرارذقخ )آل عيداهلل بن سٍد ة دلـوبقالواجفة اجل

 
 ادلعروػة بؼية آل عيداهلل بن ذقخ مدردة آل عيداهلل بن ذقخ 

        
وَمـ ايمزواي٣م ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم هذه ايمبالد ايمْمٝمب٥م زاوي٥م َمسجد ؽمقيف اظمقصمقدة دم أفمال َمسجد 

ػ َمالصٗم٥م ظمسجد ؽمقيف  يمسٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ايمٛمس٣مء اظمسٚمك زمٚمسجد )اظمٝمٝمسٚم٥م( زمح٣مهم٥م اخلٙمٝم
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اهلل  زمـ فمبد زمـ أمحد اهلل ايمرمحـ ايمسٗم٣مف َمـ صمٜم٥م ايٛمقب، وىم٣من ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمبد فمبد

 -(1)زمٛمك هذه ايمزاوي٥م ا٣م وىم٣من يٗمٝمؿ يمٙمْمٙمب٥م ايمدروس همٝمٜم٣م ايمب٘مري إٞمِم٣مري اخلْمٝم٤م

قلم ايمتـدريس اهلل ايمب٘مـري اخلْمٝمـ٤م يتـ زمـ فمبـد وىم٣من ومبٙمف وايمده اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م أمحد

اهلل  زمــ أمحـد اخلْمٝمـ٤م وأطمـقه فمبـد زم٣مظمسجد اظمذىمقر شمؿ َمـ زمٔمده ازمٛمف ايمٔمالَم٥م أزمـق زم٘مـر

زمٛمك ايمزاوي٥م اظمذىمقرة فمعم ٞمٖمٗمتف اخل٣مص٥م حمب٥م دم ايمٔمٙمؿ وأهٙمف هم٘م٣مٞم٦م  اظمذىمقر، ودم وومتف هذا

 زاوي٥م فمٓمٝمٚم٥م َمب٣مرىم٥م سمٔمٗمد همٝمٜم٣م ايمدروس ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٛم٣مهمٔم٥م دم خمتٙمػ ايمٔمٙمقم وٓ ؽمـٝمام فمٙمـؿ

ر وسمٗمـ٣مم همٝمٜمـ٣م َمراصمٔمـ٥م َمسـتٚمرة دم ـايمٖمٗمف وىم٣من ئمٗمد ا٣م درس فم٣مم َم٣م زمكم ايمٓمٜمر وايمٔمِمـ

رة زم٣مؽمقدان دم ـايمِمب٣مح وزم٣ميمٙمٝمؾ، وختَرج َمٛمٜم٣م ىمثغم َمـ رصم٣مل ايمٔمٙمؿ وىم٣مٞم٦م سمٗمرأ همٝمٜم٣م ضمّم

صب٣مح ىمؾ شمالشم٣مء وه٘مذا اؽمتٚمرت ايمزاوي٥م اظمب٣مرىم٥م سمزاول ٞمُم٣مؿمٜم٣م دم ايمٛمٖمع وايمتٔمٙمٝمؿ ضمتـك 

اهلل أن ئمٝمد هل٣م سم٣مرخيٜم٣م وحيٝمٝمٜم٣م زم٣ميمدروس وايمٔمٙمقم ايمٛم٣مهمٔم٥م إن  ٞمسٟمل أنمٙمٗم٦م دم ووم٦م ومري٤م

 ريب ؽمٚمٝمع فمٙمٝمؿ-

وهٛم٣مك َمس٣مصمد وزواي٣م أطمرى ىم٣مٞمـ٦م همٝمٜمـ٣م ايمـدروس ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م ىمزاويـ٥م َمسـجد ايمُمـٝمخ 

زمٛمل ضم٣مسمؿ وهـق اظمسـٚمك  وَمسجد، وَمسجد اإلَم٣مم ايمسٗم٣مف، اهلل ايمٔمٝمدروس زمـ فمبد ضمسكم

زمــ أيب  ايمرمحـ زمـ فمبد ٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م فمٙمقيسمقلم ايمتدريس همٝمف ؽمهمٗمد : زمٚمسجد فم٣مؾمؼ

وىمٚمسـجد ، زم٘مر اظمُمٜمقر ىمام سمقلم ايمتدريس دم زاوي٥م ايمُمٝمخ ضمسكم وَمسجد ايمسٗم٣مف أيّمـ٣م

  ور واظم٘متب٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م زمج٣مَمع سمريؿ-

 ـــــــــــــــــ

زمـ فمبداهلل زمـ أمحد  ٞمٗمال َمـ ىمت٣مب ايمتٚمٜمٝمد ايم٘مريؿ دم ذىمر زمٔمض أطمب٣مر سمريؿ يمٙمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمٚمر   (1)

 - ه1419اخلْمٝم٤م اظمتقذم زمؼميؿ ؽمٛم٥م 
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رزم٣مط سمريؿ ايمُمٜمغم وهق فمب٣مرة  َمـ أصمؾ اظمٔم٣مهد ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م اذه ايمبٙمدة ايمْمٝمب٥م اظمب٣مرىم٥م

فمـ َمدرؽم٥م ديٛمٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م سمٗمع دم ومٙم٤م َمديٛم٥م سمريؿ، سمّمؿ َمس٣مىمـ داطمٙمٝمـ٥م يمٙمْمـالب ايمٗمـ٣مدَمكم 

ايمرمحـ زم٣مزمْمٝمٛم٥م َمـ صمٜم٥م ايمُمامل ايمـذي يٗمـع  َمـ طم٣مرج سمريؿ وَمالصؼ هل٣م َمسجد ايمُمٝمخ فمبد

 -دم وؽمط ايمسقق صمٛمقب َمسجد اإلَم٣مم ايمسٗم٣مف

 
 ومبوابة مسٍد بابطني ادلالصق لرباط تر

، وفمٙمٝمف أووم٣مف داطمؾ ضمرضـَمقت  ه1324زمٛم٣مءه واهمتتح فم٣مم  وومد أؽمس هذا ايمرزم٣مط وسمؿ

وطم٣مرصمٜم٣م وٓ ؽمٝمام دم ؽمٛمٗم٣مهمقرة وإٞمدوٞمٝمسٝم٣م يٌمف َمـ نمالهت٣م َمِم٣مريػ ايمٕمذاء ايمرضوري 

يمٙمْمٙمب٥م ايمس٣مىمٛمكم همٝمف وومد اؾمؼمك دم وومػ أرضٝم٥م هذا ايمرزم٣مط اظمب٣مرك وزمٛم٣مئف مج٣مفمـ٥م َمــ جتـ٣مر 

ري  ـزمــ ؽمـ٣ممل ايمسـ ايمرمحـ ايٛمٝمد واحلبٝمـ٤م حمٚمـد زمـ فمبد ٝم٤م أمحدوأفمٝم٣من سمريؿ َمٛمٜمؿ احلب

زمـ أمحد احلداد ونمغمهؿ َمـ  ايمٗم٣مدر زمـ أمحد ايمُم٣مؿمري واحلبٝم٤م فمبد زمـ فمٚمر واحلبٝم٤م أمحد

آل ايم٘م٣مف وآل فمرهم٣من وأول َم٣م ازمتدأ ٞمُم٣مؿمف دم ايمتدريس َمٛمذ سمٟمؽمس فمعم يد ٞمخب٥م َمـ أفمٝمـ٣من 
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زمـ حمٚمد  ايمرمحـ َمٖمتل ايمدي٣مر احلرضَمٝم٥م احلبٝم٤م فمبدفمٙمامء سمريؿ ودم َمٗمدَمتٜمؿ اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م 

زمــ حمٚمـد اظمُمـٜمقر واإلَمـ٣مم  ايمـرمحـ زمــ فمبـد اظمُمٜمقر وازمٛمف ايمٔمالَم٥م إواب احلبٝم٤م فمقم

زمــ أيب زم٘مـر اخلْمٝمـ٤م وازمٛمـف ايمٔمالَمـ٥م  اهلل زمــ فمبـد زم٣مهلل سمٔم٣ملم ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م أمحد ايمٔم٣مرف

واحلبٝمـ٤م ايمٔمالَمـ٥م ايمٗمـ٣م ي ايمـقرع  اهلل ايمب٘مري اخلْمٝمـ٤م زمـ فمبد زمـ أمحد ايمٛمحرير أزمق زم٘مر

زمــ  ايمرمحـ زمـ فمبد ايم٘م٣مف واإلَم٣مم ايٙمٝمؾ ايمٔمالَم٥م ايمٛمحرير احلبٝم٤م فمٙمقي زمـ حمٚمد ضمسكم

زمــ  زمـ ؾمٜم٣مب وايمٖمٗمٝمـف ايمٔمالَمـ٥م حمٚمـد زمـ فمٙمقي أيب زم٘مر اظمُمٜمقر واحلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م ضمسـ

امء َمــ ايمٔمٙمـ زمـ ؽم٣ممل اخلْمٝم٤م، وم٣مل ص٣مضم٤م سمذىمرة ايمب٣مضم٧م زمٔمد ذىمـر هـ٠مٓء ايٚمٙمـ٥م أمحد

إفمالم ايمذيـ اٞمتدزمقا يمٙمتدريس اذا ايمرزم٣مط اظمب٣مرك: وَم٣م سمس٣مَمع ايمٛم٣مس زمذيمؽ ضمتك سمس٣مرفمقا 

إيمٝمف وأومبٙمقا فمعم آٞمتٓم٣مم دم ؽمٙمؽ ؿمالزمف إومب٣مٓ فمٓمٝمام وه٠مٓء اظمدرؽمقن هؿ ايمـذيـ اٞمتـدزمقا 

ضمٝمـٛمام   ه1314، إلم ؽمـٛم٥م  ه1325ؽمـٛم٥م  يمٙمٗمٝم٣مم اذه اظمٜمٚم٥م َمـ ضمكم اهمتتـ٣مح هـذا اظمٔمٜمـد دم

زمـــ فمٚمــر ايمُمــ٣مؿمري فمــعم إشمــر فمقدسمــف  اهلل دب يمــذيمؽ اإلَمــ٣مم ايمٔمالَمــ٥م احلبٝمــ٤م فمبــداٞمتــ

 - احلج٣مز-اه َمـ

وومد ٓزم ايمتدريس همٝمف َمع أويمئؽ إفمالم ايمس٣مزمؼ ذىمرهؿ وسمقلم إدارسمـف ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م  : ومٙم٦م

، ىمـام سمـقلم إدارسمـف آومتِمـ٣مدي٥م (1) ه1361وَم٘م٧م زمف ٞمحق مخسكم فم٣مَم٣م سمٗمريب٣م إلم وهم٣مسمف فم٣مم 

 ـــــــــــــــــ

اهلل ايمُم٣مؿمري مجٙم٥م َمـ ايمٔمٙمامء إفمالم نـ خترصمقا َمـ  وومد ؾم٣مرك دم ايمتدريس َمع اإلَم٣مم احلبٝم٤م فمبد  (1)

وَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم ، زمـ فمٚمر ايمُم٣مؿمري َم٠ميمػ ايمٝم٣مومقت هذا ايمرزم٣مط اظمب٣مرك َمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م أمحد

اهلل زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ وسمِمَدر همٝمف أىمثر َمـ فممميـ  زمـ فمبد حلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م فمٙمقيايمٔم٣مرف زم٣مهلل سمٔم٣ملم ا

زمـ أمحد ايٛمٝمد وايمٔمالَم٥م ايم٘مبغم ؾمٜمٝمد ايمٔمٙمؿ وايمدفمقة  فم٣مَم٣م وَمٛمٜمؿ ايمسٝمد ايمٔمالَم٥م زيـ ايمٔم٣مزمديـ

= 
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اهلل سمٔمـ٣ملم سمٔمٗمـد دم هـذا  زمـ أمحد ايمُم٣مؿمري وومد ىم٣مٞم٦م وٓ سمزال زمحٚمـد فمٚمروايمده احلبٝم٤م 

رفمٝم٥م وٓ ؽمٝمام ـايمرزم٣مط ودم َمسجد زم٣مزمْمٝمٛم٥م اظمالصؼ يمف احلٙمٗم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم خمتٙمػ ايمٔمٙمقم ايمُم

فمٙمؿ ايمٖمٗمف وايمتٖمسغم واحلدي٧م وايمسٙمقك وفمٙمقم ايمٙمٕم٥م ونمغم ذيمؽ َمـ ايمٔمٙمـقم ايمٛم٣مهمٔمـ٥م، وومـد 

يم٘مثغم َمـ ؿمالب ايمٔمٙمؿ َمـ سمريؿ وطم٣مرصمٜم٣م َمـ أٞمح٣مء ايمٝمٚمـ وَمـ أومبؾ فمعم هذا ايمرزم٣مط ايؿ ا

ايزيرة ايمٔمرزمٝم٥م وَمـ طم٣مرصمٜم٣م َمـ أهمريٗمٝم٣م و إٞمدوٞمٝمسٝم٣م وَمٙمٝمب٣مر ونمغمه٣م َمـ إومْم٣مر اإلؽمالَمٝم٥م 

اهلل سمٔم٣ملم َمٛمف إيمقف اظم٠ميمٖم٥م واٞمتمم ٞمٖمٔمف اٞمتُم٣مرا فمٓمٝمام دم أٞمح٣مء ايمدٞمٝم٣م همٝم٘مـ٣مد  وخترج زمحٚمد

َمـ إومْم٣مر إٓ وجتد همٝمف ايم٘مثغم نـ خترج َمٛمف أوَمـ سمالَمذسمـف َم٣م صٗمع َمـ إصٗم٣مع وٓ ومْمر 

 ـــــــــــــــــ
= 

زمـ ؽمٔمٝمد زم٘مغم زم٣منمٝمث٣من وايمُمٝمخ  زمـ ضمٖمٝمظ وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م َمٖمتل سمريؿ ؽم٣ممل زمـ ؽم٣ممل اإلَم٣مم حمٚمد

زمـ فمثامن ٓزم ايمتدريس همٝمف ٞمحق ؽمتكم فم٣مَم٣م واحلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م ايمٙمٕمقي  زمـ ؽم٣ممل قظايمٔمالَم٥م حمٖم

اهلل زمـ فمٚمر ايمُم٣مؿمري  زمـ أيب زم٘مر ايم٘م٣مف ونمغمهؿ، وظم٣م سمقدم ؽمٝمدٞم٣م احلبٝم٤م فمبد زمـ فمٙمقي فمٚمر

طمٙمٖمف أوٓده ايمٔمٙمامء إصمالء وهؿ حمٚمد اظمٜمدي وأزمق زم٘مر وضمسـ وؽم٣ممل وسمٔم٣مون َمٔمٜمؿ مجٙم٥م نـ 

زمـ  زمـ فمٙمقي ـ هذا ايمرزم٣مط اظمب٣مرك فمعم أيدي اظمذىمقريـ َمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م حمٚمدخترصمقا أيّم٣م َم

زمـ  زمـ فمبدايمرمحـ زم٣مهمّمؾ، وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمٚمر اهلل زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ، وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م همّمؾ فمبد

زمـ  فمقض ضمداد، وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمبداهلل زمـ حمٚمد زم٣مزنمٝمٖم٣من، واحلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م فمقم اظمُمٜمقر

زمـ أيب زم٘مر اخلْمٝم٤م، وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م  اهلل زمـ حمٚمد زمـ ضمٖمٝمظ، وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمبد زمـ ؽم٣ممل حمٚمد

زمـ فمقم زم٣مفمقض٣من ونمغمهؿ نـ يتقلم ايمتدريس ضم٣ميمٝم٣م  زمـ فمقم اخلْمٝم٤م، وايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م حمٚمد حمٚمد

شمؿ أفمٝمد همتحف   ه1421اذا ايمرزم٣مط اظمب٣مرك، وومد أنمٙمٗمتف ايمسٙمْم٥م ايمُمٝمقفمٝم٥م دم ؾمٜمر رصم٤م ؽمٛم٥م 

اهلل ايمُم٣مؿمري واؽمتٚمرت همٝمف  زمـ فمبد ، فمعم يد ايمٔمالَم٥م ايمسٝمد ؽم٣مظم ه٣1411ملم فم٣مم اهلل سمٔم زمحٚمد

 اهلل سمٔم٣ملم إلم يقَمٛم٣م هذا- ايمدروس وأومبؾ فمٙمٝمف ايمْمالب َمـ مجٝمع ايمٛمقاضمل اإلؽمالَمٝم٥م زمحٚمد
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زمـ أمحد اظمحّم٣مر َمــ أشمٛمـ٣مء َم٘م٣مسمبـ٥م َمٛمـف  اظمتخرصمكم َمٛمف وم٣مل ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم احلبٝم٤م َمِمْمٖمك

ٕضمد ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ زمرزم٣مط سمريؿ: وفمٙمؿ ايمُم٣مؿمري جمرب زم٣مٓٞمتُم٣مر، همٗمد فمؿ إومْمـ٣مر، وصمـ٣موة 

اضمٙمف َمـ ايمرأس إلم ؽمٝمحقت وـمٖم٣مر إلم ضمب٣من ودوفمـ وؽمق، زمٔمٝمدة اظمّمامر، َمٙمٝمب٣مر وزٞمجب٣مر

وَمٟمرب وزمٝمح٣من وذَم٣مر فمٙمؿ اٞمتمم، وفمؿ ايمبمم، واٞمتٖمع زمف طمٙمؼ ىمثـغم وصمـؿ نمٖمـغم وصمـرى 

 وفمـ٣مد ايمٛمٖمـع فمـعم ىمجري إهن٣مر وىمؾ انمؼمف َمٛمف نمرهم٥م زم٘مٟمؽمف وىمرهمف همممزمقا َمٛمف إٓ ومٙمٝماًل 

 -(1) ايمٗمٙمٝمؾ وايم٘مثغم-اه

 ـــــــــــــــــ

ايمٔمٙمامء ايمب٣مرزيـ ىمثغم  ونـ خترج َمـ هذا ايمرزم٣مط واظمٔمٜمد اظمب٣مرك واٞمتمم فمٙمٚمٜمؿ دم إومْم٣مر َمـ  (1)

ن وٞمذىمر َمٛمٜمؿ ٞمخب٥م فمعم ؽمبٝمؾ ايمتػمك واإليٛم٣مس زمذىمرهؿ َمٛمٜمؿ اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م احلبٝم٤م ٓحيِمق

زمـ أمحد ايمٔمٝمدروس وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م ضمسـ زمـ إؽمامفمٝمؾ احل٣مَمد َم٠مؽمس رزم٣مط فمٝمٛم٣مت  صمٔمٖمر

زمـ ؽم٣ممل َم٠مؽمس رزم٣مط اظمِمْمٖمك  زمـ ايمُمٝمخ أيب زم٘مر ايمرمحـ اهلل زمـ فمبد احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م فمبد وَمٛمٜمؿ

وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ، زمـ حيٝمك َمٖمتل يمقاء سمٔمز ؽم٣مزمًٗم٣م زمـ فمٗمٝمؾ ؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م إزمراهٝمؿزم٣ميمُمحر وَمٛمٜم

وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايمٖم٣مضؾ ، زمـ حيٝمك َمـ٠مؽمس اظمٔمٜمد ايمديٛمل زمٕمٝمؾ زم٣موزير زمـ ؿم٣مهر ايمٔمالَم٥م فمقم

اهلل اهلدار َم٠مؽمس رزم٣مط ايمبٝمّم٣مء وَمٖمتل يمقاء ايمبٝمّم٣مء ؽم٣مزمٗم٣م، وَمٛمٜمؿ  زمـ فمبد ايمٔمالَم٥م حمٚمد

زمـ ضمٖمٝمظ وازمٛمٝمف فمقم اظمُمٜمقر وفمٚمر َم٠مؽمز دار  زمـ ؽم٣ممل الَم٥م ايمُمٜمٝمد حمٚمدايمٖم٣مضؾ ايمٔم احلبٝم٤م

زمـ أمحد زمٙمٖمٗمٝمف َم٠مؽمس دار  ايمٗم٣مدر اظمِمْمٖمك يمٙمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م زمؼمي، وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م فمبد

ؽمٔمٝمد زم٘مغم زم٣منمٝمث٣من رئٝمس جمٙمس اإلهمت٣مء  وَمٛمٜمؿ ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م ايمٖمٗمٝمف ؽم٣ممل، احلدي٧م دم  زم٣مي٣م

زمـ ؿمف احلداد، وومد أؽمٙمؿ فمعم يديف أىمثر َمـ  زمـ َمُمٜمقر َم٣مم احلبٝم٤م أمحدوَمٛمٜمؿ ؽمٝمدٞم٣م اإل، زمؼميؿ

اهلل احلبًم َم٠مؽمس  زمـ فمبد ؽمبٔمكم أيمػ دم ذق أهمريٗمٝم٣م وَمٛمٜمؿ ؽمٝمدٞم٣م احلبٝم٤م أيب زم٘مر ايمٔمْم٣مس

زمـ فمٚمر ايمُم٣مؿمري َم٠ميمػ ىمت٣مب  َمسجد ايمروض٥م زمٔمٝمديد زمؼميؿ، وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م أمحد

= 
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َم٣م دطمٙم٦م زمٙمدة َمـ زمٙمدان  : ر أٞمف ىم٣من يٗمقلزمـ حمٚمد اظمحّم٣م ون٣م يذىمر فمـ احلبٝم٤م فمٙمقي

صم٣موة أو صمزيرة وهمٝمٜم٣م َمدرؽم٥م همسٟميم٦م ايمٗم٣مئٚمكم زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ همٝمٜم٣م فمٚمـ أطمذوا فمٙمٚمٜمؿ همقصمدهتؿ 

اهلل أزمـقاب هـذا ايمرزمـ٣مط  زمـ فمٚمر ايمُمـ٣مؿمري، وٓ سمـزال زمحٚمـد اهلل َمـ سمالَمذة احلبٝم٤م فمبد

ويٖمد إيمٝمـف ايمْمـالب َمــ  اظمب٣مرك َمٖمتقضم٥م يم٘مؾ اظمتقصمٜمكم وايمرانمبكم دم َمٔمرهم٥م ايمٔمٙمؿ ايممميػ

ىمؾ َم٘م٣من َمـ ايمٝمٚمـ وطم٣مرصمف َمـ أٞمح٣مء أومْم٣مر ايمٔم٣ممل وسمٔمٗمد همٝمف ايمـدروس وضمٙمٗمـ٣مت ايمٔمٙمـؿ 

ايمٛم٣مهمع دم ايمتٖمسغم واحلدي٧م وايمٖمٗمف وفمٙمقم ايمٙمٕمـ٥م ايمٔمرزمٝمـ٥م ونمـغم ذيمـؽ َمــ ايمٔمٙمـقم ايمٛم٣مهمٔمـ٥م 

ويتِمدر همٝمف مجٙم٥م َمـ ايمٔمٙمامء إصمالء َمـ اظمتخرصمكم َمٛمف وسمٔمٗمـد ايمـدروس همٝمـف ودم َمسـجد 

 ٣مزمْمٝمٛم٥م اظمالصؼ يمف َمـ صمٜم٥م ايمُمامل-زم

وسمبدأ ايمدروس همٝمف ايمِمب٣مح َمـ زمٔمد صالة ايمٖمجر وومراءة إذىم٣مر زمٔمده٣م إلم َم٣م ومبـؾ ايمممـوق 

شمؿ سمبدأ ايمدروس وسمستٚمر إلم ضـحقة ايمٛمٜمـ٣مر همٝمسـؼمحيقن ومٙمـٝمال يمإلهمْمـ٣مر وزمٔمـض اظمراصمٔمـ٥م دم 

همٝمِمـٙمقن ايمٓمٜمـر  ايمدروس شمؿ ئمقدون ومبؾ ايمٓمٜمر وسمستٚمر ايمدروس إلم أن حيـكم وومـ٦م ايمٕمـداء

زمــ أيب زم٘مـر  مجٝمٔم٣م ودم يقَمل آشمٛمكم واخلٚمٝمس يتقصمٜمقن زمٔمد ايمٕمداء إلم زاوي٥م اإلَم٣مم ايمُمٝمخ فمقم

 ر همٝمِمٙمقن ايمٔمٌم مجٝمٔم٣م ويٛمٌمهمقن-ـايمس٘مران ضمٝم٧م ئمٗمد ا٣م َمدرس إلم َم٣م زمٔمد أذان ايمٔمِم

 ـــــــــــــــــ
= 

اهلل زمـ حمٖمقظ احلداد َمٖمتل اظم٘مال ؽم٣مزمٗم٣م وَم٠مؽمس  ٔمالَم٥م فمبدايمٝم٣مومقت ايمٛمٖمٝمس، وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايم

زمـ فمٙمقي ايٖمري رئٝمس رازمْم٥م  صم٣مَمٔم٥م إضمٗم٣مف وايٚمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اخلغمي٥م، وَمٛمٜمؿ ايمسٝمد حمٚمد

زمـ أمحد اظمُمٜمقر اظمدرس زمزاوي٥م ايمُمٝمخ  ايٛمقب ايمٔمريب ايمٝمٚمٛمل، وَمٛمٜمؿ احلبٝم٤م ايمٔمالَم٥م ايمٗم٣م ي فمٚمر

ايمرمحـ  زمـ فمبد ق جمٙمس اإلهمت٣مء زمؼميؿ، وَمٛمٜمؿ ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م همّمؾزمـ أيب زم٘مر ايمس٘مران وفمّم فمقم

 اؽمتٗمِم٣مؤهؿ- يٚم٘مـ زم٣مهمّمؾ َمٖمتل سمريؿ ؽم٣مزمٗم٣م، ونمغم ه٠مٓء ىمثغمون ٓ



  141 

زمٛمحـق ؽمـ٣مفم٥م  شمؿ سمبدأ ايمدروس زمٔمد صالة اظمٕمرب َمب٣مذة وسمسـتٚمر إلم َمـ٣م زمٔمـد ايمٔمُمـ٣مء

ٙمقن ايمٔمُم٣مء مجٝمٔم٣م همٝمٛمٌمف ىمؾ ؿم٣ميم٤م إلم حمٙمف وايمبٔمض َمٛمٜمؿ حيرض دروؽم٣م سمٔمٗمد أيّم٣م همٝمِم

 زم٣ميمرزم٣مط زمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء إلم أن يٚميض شمٙم٧م ايمٙمٝمؾ وه٘مذا-

وئمٗمد زم٣ميمرزم٣مط َمدرس فم٣مم دم يقَمل ايمسب٦م وإرزمٔمـ٣مء َمــ ىمـؾ أؽمـبقع حيرضـه مجـع َمــ 

دم َمسـ٣مء يـقم ايٚمٔمـ٥م زمٔمـد ىمام ئمٗمد زمف َمدرس فم٣مم ، ايمْمالب وَمـ نمغمهؿ َمـ ايمبٙمد وضقاضمٝمٜم٣م

ٞمسـٟمل اظمـقلم ايم٘مـريؿ أن ، رهمقنـصالة اظمٕمرب إلم َم٣م زمٔمد ايمٔمُم٣مء همٝمِمٙمقن ايمٔمُم٣مء مجٝمٔمـ٣م ويٛمِمـ

زمٛمـ٣م وإيـ٣مهؿ َمسـ٣ميمؽ  يٖمتح فمٙمٝمٛم٣م وفمعم مجٝمع ايمْم٣ميمبكم همتقح ايمٔم٣مهمكم ويٖمٗمٜمٛمـ٣م دم ايمـديـ ويسـٙمؽ

حلٙمؿ وي٘مرَمٛم٣م زم٣ميمتٗمقى وجيٚمٙمٛمـ٣م اظمتٗمكم وجئمٙمٛم٣م مجٝمٔم٣م َمـ ايمٔمٙمامء ايمٔم٣مَمٙمكم ويٕمٛمٝمٛم٣م زم٣ميمٔمٙمؿ ويزيٛمٛم٣م زم٣م

زم٣ميمٔم٣مهمٝم٥م ويرزومٛم٣م همٜمؿ ايمٛمبٝمكم وضمٖمظ اظمرؽمٙمكم وإهلـ٣مم اظمالئ٘مـ٥م اظمٗمـرزمكم زمٚمحـض همّمـٙمف وىمرَمـف 

 وصمقده وإضمس٣مٞمف إٞمف ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أىمرم إىمرَمكم وأرضمؿ ايمرامحكم-

 
 رباط ترومل ـوبقةالواجفة اجل
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ت زمؼميؿ ضمـديًث٣م ىمٙمٝمـ٥م روح ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل أٞمُمٟمـوَمـ ايمِم 

ايمْمـالب دم فم٣مَمٜمـ٣م ايـ٣مَمٔمل  زم٣مؽمـتٗمب٣ملضمٝمـ٧م زمـدأت ، رئم٥م ايمت٣مزمٔم٥م ي٣مَمٔم٥م إضمٗمـ٣مفـايمُم

م، ويدرس همٝمٜم٣م ايمٖمٗمف ايمُم٣مهمٔمل وفمٙمقم ايمممئم٥م وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ىمقىمبـ٥ٌم َمــ 1996.1997

 وفمعم رأؽمٜمؿ ؾمٝمقخ سمريؿ-، رَمقت ونمغمهؿـفمٙمامء ضمّم

 
 مصورة لؾؿيـى الًعؾقؿي لؽؾقة الشروعة برتو
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وَمـ ايمٌموح ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل أٞمُمـٟمت زمـؼميؿ ضمـديًث٣م )دار اظمِمـْمٖمك(  

هـ َمـ ومبؾ أزمٛم٣مء ايمٔمالَم٥م ايمُمٜمٝمد ايمسٝمد حمٚمد زمـ ؽمـ٣ممل 29.12.1416ضمٝم٧م اهمتتح زمت٣مريخ 

زمـ ضمٖمٝمظ زمـ ايمُمٝمخ أيب زم٘مر زمـ ؽم٣ممل، وومد ضمرصقا فمعم اهمتت٣مضمـف دم ايمت٣مؽمـع وايمٔمممـيـ َمــ 

ىمرى انمتٝم٣مل وايمدهؿ فمٙمٝمف رمح٥م اهلل ٓنمتٝم٣مل ايمُمٝمقفمٝمكم يمف دم ؾمٜمر ذي احلج٥م احلرام يمتخٙمٝمد ذ

ىمـام ىمـ٣من يْمٙمـؼ فمـعم ، َمثؾ هذا ايمٝمقم إزم٣من ضم٘مٚمٜمؿ يٚمٜمقري٥م ايمٝمٚمـ ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م ايمُمـٔمبٝم٥م

 صمٛمقب ايمٝمٚمـ اظمب٣مرك-

 
 لدار ادلصطػى برتوم الغربقةالواجفة 
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وإذا اٞمتٜمٝمٛم٣م َمـ  د َمٔمٓمؿ ايمزواي٣م واظمٔم٣مهد ايمٔمٙمٚمٝم٥م اذا ايمبٙمد ايمْمٝم٤م ايمْمـ٣مهر اظمٝمٚمـقن 

زمـ أمحد  همٙمٛمٛمتٗمؾ إلم ذىمر زمٔمض ايم٘مت٣مسمٝم٤م واظمٔمالَم٣مت اذا ايمبٙمد اظمب٣مرك، وم٣مل ايمٔمالَم٥م حمٚمد

فمــ ايم٘مت٣مسمٝمـ٤م واظمٔمالَمـ٣مت:  رَمل( دم ىمالَمـفـايمُم٣مؿمري دم ىمت٣مزمف )أدوار ايمتـ٣مريخ احلّمـ

رَمقت فمعم سمٔمٙمٝمؿ ايمٗمراءة ـايم٘مت٣مسمٝم٤م مجع ىُمتـ٣َمب زمّمؿ ايم٘م٣مف وسمٗمتٌم َمٜمٚمتٜم٣م فمٛمدٞم٣م زمحّم

وايم٘مت٣مزم٥م وسمٔمٙمٝمؿ ايمٔمب٣مدات وطمتؿ ايمٗمرآن وضمٖمظ زمٔمـض ايمسـقر، و نـ٣م يسـتحؼ ايمـذىمر أن 

زمٔمض ايم٘مت٣مسمٝم٤م ٓ سمزال َمستٚمرة َمٛمذ َمئ٣مت ايمسـٛمكم إلم ايمٝمـقم ىم٘متـ٣مب زم٣منمريـ٤م اظمسـٚمك 

زم٣منمري٤م زمؼميؿ، وومد أٞمُمئ دم ايمٗمرن ايمت٣مؽمع، وىمت٣مب زم٣مضمرَمل ايمذي أٞمُمـئ دم ايمٗمـرن  فمٙمٚم٥م

 اهلل ايم٘مريؿ- ايمت٣مؽمع أيّم٣م وٓ يزآن َمقصمقديـ زمؼميؿ يزاول َمٔمٙمٚمقه٣م َمٜمٚمتٜمام جم٣مٞم٣م يمقصمف

   
سمٗمع َمٔمالَم٥م زم٣منمري٤م ايمُمٜمغمة زمح٣مهمـ٥م ايمسـحٝمؾ صمٛمـقب َمسـجد إزمـرار يمسـٝمدٞم٣م اإلَمـ٣مم 

ٝمخ ايمٔمٝمدروس ودم زمٔمـض ىمتـ٤م ايمتـقاريخ أن اظم٠مؽمـس إول هلـذه اظمٔمالَمـ٥م زمـ ؾم فمبداهلل

زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس واؾمتٜمرت زمٚمٔمالَم٥م زم٣منمري٤م ٞمسـب٥م  اظمب٣مرىم٥م هق اإلَم٣مم ايمُمٜمغم فمبداهلل

يمٙمٚمتِمدريـ ا٣م يمٙمتدريس وهؿ اظمُم٣ميخ إهم٣مضؾ آل زم٣منمري٤م وهلؿ سم٣مريخ فمريؼ اذه ايمبٙمـدة 

اهلل زم٣منمريـ٤م اظمتـقذم  زمــ فمبـد اهلل حمٚمـد ٣ميمح أزمـق فمبـداظمب٣مرىم٥م َمٛمٜمؿ اإلَمـ٣مم ايمُمـٜمغم ايمِمـ

ونــ سمـقلم    ه683اهلل زم٣منمري٤م اظمتقذم ؽمـٛم٥م زمـ فمبد وَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم ايمٛمٗمٝم٤م حمٚمد  ه633ؽمٛم٥م

اهلل زم٣منمريـ٤م صـ٣مضم٤م  زمــ فمبـد ايمتدريس اذه اظمٔمالَم٥م اظمب٣مرىم٥م ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م اظمٔمٙمؿ فمٚمـر

زمــ فمٚمـر ضم٣مَمـد  اإلَم٣مم احلبٝم٤م ضم٣مَمـد زمؼميؿ وهق ايمذي فم٣مس  ه1226ايم٘مٛمزي٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

زم٣مفمٙمقي وصحبف صحب٥م أىمٝمدة شمؿ سمقلم ايمتدريس زم٣مظمٔمالَم٥م وؽم٣مئر وـم٣مئٖمف ازمٛمف اظمٔمٙمؿ ايمٖم٣مضؾ 
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 ،  ه1378زمـ فمٚمر زم٣منمري٤م اظمتقذم ؽمٛم٥م  ؽمٔمٝمد

 
 صورة دلعالمة باغروب األثروة

، شمؿ َمـ زمٔمده  ه1394زمـ ؽمٔمٝمد زم٣منمري٤م اظمتقذم ؽمٛم٥م  اهلل شمؿ َمـ زمٔمده ازمٛمف اظمٔمٙمؿ ايمٖم٣مضؾ فمبد

اهلل سمٔمـ٣ملم، ويتـقلم اظمُمـ٣ميخ اظمـذىمقرون هـذه اظمٜمٚمـ٥م  أوٓده وذريتف إلم يقَمٛم٣م هذا ضمٖمٓمٜمـؿ

ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم سمرزمٝم٥م إوٓد وسمٙمٗمٝمٛمٜمؿ ايمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م إؽم٣مؽمـٝم٥م وأداب ايمٛمبقيـ٥م وإَمـقر 

ؿ وطمتٚمـف ايمقاصمب٥م َمـ أَمقر ايمِمالة وايمْمٜم٣مرة وسمٔمٙمٝمؿ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م وسمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن ايمٔمٓمـٝم

اهلل  وضمٖمظ زمٔمض ايمسقر، هم٘م٣مٞمقا يٗمقَمقن اذه اظمٜمٚم٥م َمٛمذ ايمٗمرون اظم٣مضـٝم٥م هـذا جم٣مٞمـ٣م يمقصمـف

ٓ يٟمطمذون زمذيمؽ َمٗم٣مزمال َمـ اظم٣مل ومٙمٝمال وٓ ىمثغما وإن ىم٣مٞمقا َمع ذيمـؽ دم ومٙمـ٥م َمــ  (1)ايم٘مريؿ

 ـــــــــــــــــ

 اهلل زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس إىمػم ايمذي ٞمِمبٜمؿ يمٙمتدريس ا٣م- وذيمؽ زمتقصٝم٥م َمـ َم٠مؽمسٜم٣م اإلَم٣مم فمبد (1)
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اهلل  همجزاهؿ (1)ايمٔمٝمش ودم نم٣مي٥م آضمتٝم٣مج زمؾ طمدَم٥م يمبٙمدهؿ وإطمقاهنؿ ويمإلؽمالم واظمسٙمٚمكم

ٛم٣م وفمـ زمٙمدهؿ وفمـ اإلؽمالم واظمسٙمٚمكم طمغما ىمثغما- وسمٔمتػم هذه اظمٔمالَم٥م اظمب٣مرىم٥م َمـ أؾمٜمر فم

ايم٘مت٣مسمٝم٤م دم هذه ايمبٙمدة ايمْمٝمب٥م وهل َمُمٜمقرة زم٣ميمٖمتقح ايمٔمٓمٝمؿ وجمرزم٥م زم٣ميمٛمٖمع ايسٝمؿ يم٘مؾ َمـ 

دطمٙمٜم٣م واؽمتسٗمك َمـ َمٔمٝمٛمٜم٣م ايمٔمذب وومد درس وسمتٙمٚمذ ا٣م واٞمتٖمع َمٛمٜم٣م إيمقف اظم٠ميمٖمـ٥م َمــ 

، دم ذيمؽ  ه1323 َمدى اظمئ٣مت َمـ ايمسٛمكم إلم وومتٛم٣م هذا وومد صمددت فمامرهت٣م ؽمٛم٥م ايمْمٙمب٥م فمعم

هـذه إزمٝمـ٣مت دم   ه1369زمـ فمقض زم٣مهمّمؾ زمؼميؿ ؽمـٛم٥م  أٞمُمٟم ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م ايمٖم٣مضؾ حمٚمد

 اهلل سمٔم٣ملم: جتديد فمامرسمف وم٣مل رمحف

 هلل َمــــــ٣م أاــــــك وأمجــــــؾ ذا ايمبٛمــــــ٣مء

 

ٞمــــقار همٝمــــف وايمســــٛم٣مء  ضمــــ٦م ٕا  إذٓ 

ـــــــ٣مت  ـــــــزل ايمرمح  دم أرصم٣مئـــــــف سمتٛم

 

ـ ذي   واظمح٣مَمـــد وايمثٛمـــ٣مء اظمقاهـــ٤م َمـــ

ـــــ٣من وال  ـــــرآن زم٣مٕحل ـــــ٣م ايمٗم ـــــتعم ا  ي

 

ــــك  ــــ٥م ايٛم ــــف ي٣مٞمٔم ــــٛمح ايمٔمٓمٝمٚمــــ٥م همٝم  َم

ــــدا  ــــراين ه ــــكم ـمٜم ــــس زم ــــدَم٣م سمٟمؽم  وم

 

 ايمزهـــــ٣مدة وايمـــــدٞم٣م أولم احلـــــ٣مئريـ ة 

ــــؿ  ـ أزم٘م ــــذه ــــد ايم ــــ٣مه زمٙمٝم ــــؿ أسم  ويم٘م

 

ـ َمتٗمٛمـــــ٣م   همٕمـــــدا زمآيـــــ٣مت اظمٜمـــــٝمٚم

ــــــف َمتػمىمــــــ٣م  ـ يٟمسم ــــــ ــــــ٤م َم  ذا َم٘مت

 

ــــ٣م  ــــف اهلٛم ــــ٣م همٙم ــــف اهلٛم ــــ٣م همٙم ــــف اهلٛم  همٙم

ــــــٝم٥م  ــــــ٣م َمٗمّم ــــــآرب ىمٙمٜم ــــــف اظم  همٝم

 

ـــ٣م َمــــ وىمـــذا جيـــ٣مب دفمـــ٣مء  ـــدفمق هٛم  ي

ٓ سمٛم٘مــــر همؼمَمــــك زم٣ميمســــٜم٣م   صــــدق و

 

ـ اــــذا َم٠مَمٛمــــ٣م   م  ايمِمــــ٣مئب٣مت  وىمــــ

ـــ  ـــف زمُم ـ يٟمسم ـــ ـــٛملـَم ـــ٣ميمٖمتح ايمس ـــف زم  رى يم

 

ــــك  ــــ٣مت اظمٛم ــــر زمٕم٣مي ــــف يٓمٖم ـ يٟمسم ــــ  َم

 ـــــــــــــــــ 

يمزواي٣م واظمٔم٣مهد وايمرزم٣مط ىمٙمٜمؿ يٗمقَمقن زمٚمٜمامهتؿ َمـ نمغم وىمذا َمٔمٓمؿ ايمٗم٣مئٚمكم زم٣ميمتدريس زمؼميؿ دم ا  (1)

اهلل ايم٘مريؿ ويمذيمؽ فمٓمؿ ٞمٖمٔمٜمؿ واٞمتمم  أن يٟمطمذوا دم َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ ؾمٝمئ٣م  َمـ اظم٣مل زمؾ جم٣مٞم٣م يمقصمف

 اهلل سمٔم٣ملم- اؿ اخل٣مص وايمٔم٣مم زمحٚمد فمٙمٚمٜمؿ دم أومْم٣مر إرض واٞمتٖمع
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ــــــامرة ــــــده زمٔم ــــــك جتدي ــــــ٣م اٞمتٜم  ظم

 

ضمســــ ايمبـــديع ايمِمـــٛمع َمــــ حتـــقي   إا

 َم٠مرطمــــــف يٟمسمــــــف ومــــــؾٞمــــــقدي  

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م زمٝمٛم ـــــؽ همتح ـــــ٣م يم ـــــ٣م همتحٛم  إٞم

   132 +52  +539  +52+489 +63 =

     - ه1323
وَمـ ايم٘مت٣مسمٝم٤م إشمـري٥م زمـؼميؿ َمٔمالَمـ٥م آل زمـ٣مضمرَمل ايمُمـٜمغمة اظمٛمسـقزم٥م يمٙمُمـٝمخ ايمٔمالَمـ٥م 

زمـ حمٚمد زم٣مرؾمٝمد زمٖمتح ايمُمكم اظمٔمجٚم٥م وهـل َمالصـٗم٥م ظمسـجده ايمُمـٜمغم َمــ اي٣مٞمـ٤م  أمحد

زمح٣مهم٥م اخلٙمٝمػ وهل َمـ أؾمٜمر ايم٘مت٣مسمٝم٤م إشمريـ٥م ايمٗمديٚمـ٥م ايمٛمـغمة اـذا ايمبٙمـد جمرزمـ٥م ايٛمقيب 

 زم٣ميمٖمتقح ايمٔمٓمٝمؿ وَمُمٜمقرة زم٣ميمٛمٖمع ايسٝمؿ يم٘مؾ َمـ ومِمده٣م وسمٔمٙمؿ ا٣م-

 
 صورة معالمة با حرمي

رَمل(: يٗمـ٣مل أن ـزمـ أمحد ايمُم٣مؿمري دم )أدوار ايمتـ٣مريخ احلّمـ وم٣مل ايمٔمالَم٥م احلبٝم٤م حمٚمد

وَمٔمالَمـ٥م   ه865الَم٥م هـق اإلَمـ٣مم ايمٔمٝمـدروس إىمـػم اظمتـقذم فمـ٣مم اظم٠مؽمس إول هلذه اظمٔم

 - زمـ ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس-اه زم٣منمري٤م اظمتٗمدم ذىمره٣م ضمٖمٝمده اإلَم٣مم فمبداهلل
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واؾمتٜمرت َمٔمالَم٥م زم٣مضمرَمل اـذا آؽمـؿ ٞمسـب٥م يمٙمٗمـ٣مئٚمكم اـ٣م يمٙمتـدريس وهـؿ اظمُمـ٣ميخ 

سمـ٣مريخ أصـٝمؾ اـذه ايمٖمّمالء آل أيب ضمرَمل، سمقيمقا ايمتٔمٙمٝمؿ ا٣م َمٛمذ اظمئ٣مت َمـ ايمسـٛمكم وهلـؿ 

زمــ  اهلل ايمبٙمدة اظمب٣مرىم٥م وهؿ احلداة ظمٗم٣مم ؽمٝمدٞم٣م اإلَم٣مم ومْم٤م ايمدفمقة واإلرؾم٣مد احلبٝمـ٤م فمبـد

اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف وٞمٖمٔمٛم٣م زمف، ودم ومبٝمٙمتٜمؿ مجٙم٥م َمـ َمُم٣مهغم ايمٔمٙمـامء ايمٔمـ٣مَمٙمكم  فمٙمقي احلداد ر ي

ٖم٣مف يٚمٙمـ٥م زمـ حمٚمد اخلْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف ايـقهر ايمُمـ ايمرمحـ ايمقرفمكم وومد سمرصمؿ اإلَم٣مم فمبد

زمـ أيب ضمرَمـل، وَمـٛمٜمؿ  زمـ حمٚمد َمـ فمٙمامئٜمؿ وهمّمالئٜمؿ، َمٛمٜمؿ ايمٖمٗمٝمف اظمحٗمؼ ايمٔمالَم٥م أمحد

زمـؼميؿ وَمـٛمٜمؿ   ه822 زمـ إزمراهٝمؿ أيب ضمرَمل اظمتـقذم ؽمـٛم٥م اهلل زمـ فمبد ايمٗم٣م ي ايمٔمالَم٥م فمقم

ضمرَمل، ونـ سمـقلم ايمتـدريس اـذه  زمـ َمسٔمقد أيب زمـ إزمراهٝمؿ اهلل ايمٖمٗمٝمف ايمٔم٣ممل ايمٔم٣مَمؾ فمبد

ايمـرمحـ زمـ٣مضمرَمل اظمتـقذم ؽمـٛم٥م  زمــ فمبـد ٔمالَم٥م َمـ اظمتٟمطمريـ َمٛمٜمؿ اظمٔمٙمؿ ايمٖم٣مضؾ حمٚمـداظم

وٓ سمزال هذه اظمٔمالَم٥م َمٔمٚمقرة وأزمقاا٣م َمٖمتقضم٥م يمٙمْمـالب ايمـذيـ يتٙمٗمـقن ايمتٔمٙمـٝمؿ   ه1399

إؽم٣مد آزمتدائل َمـ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م وسمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ وطمتٚمف وضمٖمظ زمٔمض ايمسـقر 

ق ايمٛمبقي٥م وايمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م، ويتقلم ايمتـدريس اـ٣م َمــ وسمٙمٗمل أداب وإطمال

اهلل سمٔم٣ملم وٞمٖمع اؿ ايٚمٝمع، وومد أومبؾ فمعم هـذه اظمٔمالَمـ٥م ايمٔمـدد  ذري٥م آل أيب ضمرَمل ضمٖمٓمٜمؿ

اهلل  همجزى، اهلل سمٔم٣ملم ايم٘مثغم واٞمتٖمع ا٣م إيمقف َمـ ايمْمٙمب٥م فمعم َمدى اظمئ٣مت َمـ ايمسٛمكم زمحٚمد

وهمتح فمٙمٝمٛم٣م وفمعم مجٝمع ايمْم٣ميمبكم همتـقح ايمٔمـ٣مرهمكم وهـداٞم٣م مجٝمٔمـ٣م إلم  ايمٗم٣مئٚمكم ا٣م طمغم ايزاء

 ؽمقاء ايمسبٝمؾ، آَمكم-

وَمـ ايم٘مت٣مسمٝم٤م اظمب٣مرىم٥م دم هذه اظمديٛم٥م اظمب٣مرىمـ٥م فمٙمٚمـ٥م َمسـجد زمـ٣مفمٙمقي اظمسـامة زمزاويـ٥م 

فمٙمقي ايمُمـٜمغم َمــ صمٜمـ٥م ايمُمـامل ىم٣مٞمـ٦م َمٔمٚمـقرة  زم٣مفمٙمقي وهل َمالصٗم٥م ظمسجد آل أيب
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٣ميمتدريس وايمتٔمٙمٝمؿ آزمتدائل إؽم٣مد َمـ ايمٗمراءة وسمٔمٙمٝمؿ ايمٗمـرآن وطمتٚمـف ٞمٓمـرا وضمٖمـظ زم

ايمٔمب٣مدات ايمقاصمب٥م وأداب ايمممفمٝم٥م ايمٛمبقي٥م وضمٖمظ زمٔمض ايمسقر ايمٗمِمغمة وومـد اٞمتٖمـع اـ٣م 

ايمْمٝم٤م َمـ ايمْمٙمب٥م ايمٛم٣مؾمئكم وىم٣من آطمر َمـ سمـقلم ايمتـدريس اـ٣م َمــ ايمٔمٙمـامء اظمتـٟمطمريـ ايم٘مثغم 

زمـ أيب زم٘مر اخلْمٝم٤م، شمؿ أنمٙمٗم٦م دم أيـ٣مم احل٘مقَمـ٥م ايمُمـٝمقفمٝم٥م  زمـ حمٚمد اهلل ايمُمٝمخ ايمٔمالَم٥م فمبد

رح اـ٣م ايمِمـدر ـاإلره٣مزمٝم٥م إلم ايمٝمقم، وهذه ايمزاوي٥م اظمب٣مرىمـ٥م َمُمـٜمقرة وجمرزمـ٥م زمـ٣ميمٖمتقح ويٛمُمـ

وايمٗمٙم٤م وايمروح واٞمتٖمع ا٣م مجٙم٥م َمـ اظمتخرصمكم وٞمسٟمل اظمقلم ايم٘مريؿ أن يٗمٝمض َمـ ئمٝمد همتحٜم٣م 

 شمر ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح إَن ريب ؽمٚمٝمع جمٝم٤م-وحيٝمل َمآ، يمٙمٔمٙمؿ وايمتٔمٙمٝمؿ

وَمـ ايم٘مت٣مسمٝم٤م ايمتل ىم٣مٞم٦م هل٣م ايمٔمٛم٣ميـ٥م زمتٔمٙمـٝمؿ ايمْمـالب اظمبتـدئكم وهتـذي٤م أطمـالق همٙمـذات 

 زمٛمل صمديد ايمس٣مزمؼ ذىمرهؿ دم هذا ايم٘مت٣مب- إىمب٣مد َمـ ايمبٛمكم َمٔمالَم٥م َمسجد زمروم اظمٛمسقزم٥م ٔل

ريػ ـز ايمٔمٙمٚمٝمـ٥م ايمتـل يٗمِمـده٣م ؿمـالب ايمٔمٙمـؿ ايمُمـىمام ىم٣مٞم٦م هذه ايمزاوي٥م اظمب٣مرىم٥م أضمد اظمراىمـ

ظمختٙمػ ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م ويتِمدره٣م أىم٣مزمر ايمٔمٙمامء َمـ أفمٝم٣من ايمبالد،  وىم٣مٞمـ٦م َمــ إضمـدى ىمت٣مسمٝمـ٤م 

هذه اظمديٛم٥م ايمتل يتٙمٗمك همٝمٜم٣م ايمْمالب ايمؼمزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمٗمقافمـد إؽم٣مؽمـٝم٥م َمــ ايمٗمـراءة وايم٘مت٣مزمـ٥م 

ٔمٓمٝمؿ وومد دطمٙمٜم٣م ايم٘مثـغم َمــ ايمْمـالب واٞمتٖمٔمـقا اـ٣م شمـؿ وسمٔمٙمٝمؿ ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م وسمٔمٙمٝمؿ ايمٗمرآن ايم

أنمٙمٗم٦م أزمقاا٣م دم ووم٦م ومري٤م، ويمٔمؾ ذيمؽ ىم٣من دم أي٣مم احل٘مقَم٥م ايمُمٝمقفمٝم٥م ايمتل أنمٙمٗمـ٦م ىمثـغما َمــ 

ايمزواي٣م واظمٔم٣مهد واهلل ٞمسٟمل أن يٗمٝمض َمــ يٖمتحٜمـ٣م ويٗمـقي ايمٔمـزائؿ واهلٚمـؿ دم ايمُمـب٣مب واظمـرزمكم 

 آشمر ايمسٙمػ ايمِم٣محلكم إٞمف أىمرم إىمرَمكم-وحيٝمل َمٔم٣ممل ايمديـ وئمٝمد َم٣م اٞمدرس َمـ َم

وزمٔمد احلدي٧م فمـ زواي٣م سمريؿ ٞمتحدث فمـ َمٔم٣مزمده٣م، همٚمـ اظمٔمٙمـقم أهنـ٣م سمقصمـد زمـبٔمض 

اظمس٣مصمد طمٙمقات طم٣مص٥م زم٣ميمٔمب٣مدة َمٛمٜم٣م طمٙمقة اإلَم٣مم ايمٔمٝمدروس اظمقصمقدة زمٚمسجده ايمُمـٜمغم 
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اظمسـجد ٥م َمــ أشمٛم٣مء احلدي٧م فمـ اظمس٣مصمد، وسمٗمع هذه اخلٙمقة دم ايٜم٥م ايمُمـاميمٝم اظمتٗمدم ذىمره

واخلٙمـقة ٓ سمسـع إٓ َمِمـٙمٝم٣م واضمـًدا ىمـام يتبـكم ذيمـؽ دم ، وهل طم٣مص٥م زم٣ميمٔمب٣مدة ، اظمذىمقر

ويٛمزل إيمٝمٜم٣م زمدرصم٣مت ىمام دم ايمِمقرة- ويٗمِمده٣م ايم٘مثغم َمــ ايمٛمـ٣مس يمٙمتـػمك اـ٣م ، صقرهت٣م

 وأؽمقة زمٚم٠مؽمسٜم٣م وَمـ سمبٔمف دم ايمتٔمبد همٝمٜم٣م-

 
 صورة خلؾوة العقدروس من الداخل

رصمٝمس زمح٣مهم٥م ايمسحٝمؾ َمٛمسقزم٥م هذه اخلٙمقة يمٙمُمٝمخ ايمٔم٣مرف زم٣مهلل وسمقصمد طمٙمقة زمٚمسجد صم

زمـ فمقم َمدضم٨م وهل َمٔمٚمقرة، وسمٗمِمد يمٕمرض ايمتػمك وايمٔمب٣مدة همٝمٜم٣م َمـ ومبؾ ىمثـغم َمــ  ؽمٔمد

ايمٛم٣مس أؽمقة زمٚمـ ؽمٙمػ وسمٗمدم َمـ أهؾ اخلـغم، وسمٗمـع هـذه اخلٙمـقة دم ايٜمـ٥م ايمُمـاميمٝم٥م َمــ 

 اظمسجد اظمذىمقر-

ر فمٙمٝمـف وفمـعم ٞمبٝمٛمـ٣م أهمّمـؾ ـسٚمك زمخٙمقة اخلّمىمام سمقصمد دم ٞمٖمس اظمسجد طمٙمقة أطمرى سم

 ايمِمالة وايمسالم سمٗمع دم ايٜم٥م ايٛمقزمٝم٥م ايمممومٝم٥م َمـ ٞمٖمس اظمسجد-
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زمـ فمقم  وهٛم٣مك َمقاومع أطمرى يمٙمتٔمبد زمُمٔم٤م ايمٛمٔمغم َمٛمٜم٣م َم٣م يسٚمك زمٕمٝمٙم٥م ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم حمٚمد

٥م زمـ فمٙمـقي احلـداد، وَمٛمٜمـ٣م َمـ٣م يسـٚمك زمٕمٝمٙمـ زم٣مفمٙمقي، وَمٛمٜم٣م َم٣م يسٚمك زمٕمٝمٙم٥م اإلَم٣مم فمبداهلل

زمــ  ودم صم٣مٞم٤م َمـ ؾمٔم٤م ايمٛمٔمغم َمقومٔم٣من ىم٣من يتٔمبدان همٝمٜمام ايمُمٝمخ أزمـق زم٘مـر ايمٔمـدين، اظمٔمٙمؿ

زمـ أيب زم٘مر ايمسـ٘مران اظمسـٚمك  زمـ فمقم ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس وايمُمٝمخ فمبد اهلل فمبد

زمٔمكم اظم٘م٣مؾمٖمكم، ىمام يتٔمبد ايم٘مثغم َمـ ايمسٙمػ اذا ايمُمٔم٤م ونمغمه َمـ ؾمٔم٣مب سمـريؿ ىمُمـٔم٤م 

 َمـ وم٣مل:  وهلل درفمٝمديد وؾمٔم٤م طمٝمٙمف، 

ــ٣م ــدل فمٙمٝمٛم ــ٣م سم ــؿ آشم٣مرٞم  سمٙم٘م

 

ــ٣مر  شم ــدٞم٣م إلم ٔا ــ٣مٞمٓمروا زمٔم  هم

 همٝم٣م هل٣م َمـ آشم٣مر ومديٚم٥م َمرت فمٙمٝمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ ايمسٛمكم، آشم٣مر طم٣ميمدة سم٣ميمدة إلم يقم ايمديـ- 
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ايمزواج ؾمٔمغمة َمـ ؾمٔم٣مئر ايمديـ وؽمٛم٥م فمٓمٝمٚم٥م َمـ ؽمٛمـ إٞمبٝم٣مء واظمرؽمٙمكم، وىم٣من أؽمالهمٛم٣م 

اهلل فمٙمٝمٜمؿ ئمٓمٚمقن هذه ايمُمٔمغمة وحيثقن فمعم ايمزواج اومتداء وأؽمقة زمٗم٣مئدهؿ  يم٘مرام رضقانا

سمبـ٣مرك يمٗمقيمـف ، اهلل فمٙمٝمف وآيمف وصحبف وؽمـٙمؿ صعم، اهلل إىمرم وَمٔمٙمٚمٜمؿ إفمٓمؿ، وضمبٝم٤م

ويمٗمقيمـف صمـؾ ؾمـٟمٞمف دم  (1) چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ  : سمٔم٣ملمو

ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ چ احل٧م فمعم ايمزواج: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ ويمٗمقيمــــــــف سمٔمــــــــ٣ملم:  (2)چ  ڱ ڱ

ٔممم ايمُمب٣مب َمـ اؽمتْم٣مع َمـٛم٘مؿ ـي٣م َم)) : اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ويمٗمقيمف صعم (3)چپ

ايمب٣مءة همٙمٝمتزوج هم١مٞمف أنمض يمٙمبٌم وأضمِمـ يمٙمٖمرج وَمــ مل يسـتْمع همٔمٙمٝمـف زم٣ميمِمـقم هم١مٞمـف يمـف 

ايمقيمقد همـ١مين َم٘مـ٣مشمر زم٘مـؿ  سمزوصمقا ايمقدود)) : اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ، ويمٗمقيمف صعم(4)((وصم٣مء

احل٧م فمعم إـمٜم٣مر هـذه ايمُمـٔمغمة ايمٔمٓمٝمٚمـ٥م  اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ دم ، ويمٗمقيمف صعم(5)((إَمؿ

أفمٙمٛمــقا هــذا ايمٛم٘مــ٣مح واصمٔمٙمــقه دم اظمســ٣مصمد، وارضزمــقا )) رور اــ٣مـوإـمٜمــ٣مر ايمٖمــرح وايمســ

 ـــــــــــــــــ

 (-32ؽمقرة احل٨م ) (1)

 (-3ؽمقرة ايمٛمس٣مء ) (2)

 (-32) ؽمقرة ايمٛمقر (3)

 (-1422) ( وَمسٙمؿ زمرومؿ4778رواه ايمبخ٣مري زمرومؿ ) (4)

 (-2252( وأزمق داود زمرومؿ )13253رواه احل٣مىمؿ زمرومؿ ) (5)
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، ونمغم ذيمؽ َمـ إضم٣مدي٧م ايمتل حت٧م فمعم ايمزواج وسمٔمٓمٝمؿ هذه ايمُمـٔمغمة (1)((ايمدهمقف فمٙمٝمف

وإـمٜم٣مره٣م، ويمذا رسم٤م يمٛم٣م ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح هذه ايمٔم٣مدات ايمسٛمٝم٥م اذه ايمبٙمدة اظمب٣مرىم٥م همٚمـ ذيمؽ 

يتؿ آسمٖم٣مق أوٓ زمكم إ سمكم فمعم اخلْمقزم٥م همٝمتحدد َمقفمد زمكم ايمْمرهمكم يمدهمع َمبٙمـغ َمــ  أن

اظم٣مل َمٗم٣مزمؾ َم٣م يسٚمك فمٛمدٞم٣م زم٣ميٜم٣مز همٝمتؿ ذيمؽ طمالل صمٙمس٥م سمٔمٗمد نم٣ميمبـ٣م زمبٝمـ٦م أهـؾ ايمبٛمـ٦م 

زمٛمٝم٥م ايمػمىمـ٥م دم اخلْمقزمـ٥م وايمـزواج وومـد يتحـدد  ٥م ويدار ايمبخقر وسمرسم٤م ايمٖم٣محت٥مهمتٔمٗمد ايٙمس

 اظمقفمد يمٙمزواج دم ٞمٖمس ايٙمس٥م وومد يتٟمطمر حتديد اظمقفمد إلم ووم٦م آطمر-

وفمٛمد َم٣م حيكم ووم٦م إهمراح واظمراؽمٝمؿ يمٙمـزواج يٗمـدم ىمـؾ َمــ ايمْمـرهمكم وم٣مئٚمـ٥م زمٟمؽمـامء 

ايمٛم٘م٣مح وزمٔمد ذيمـؽ سمقصمـف ايمـدفمقات اظمْمٙمقزمكم حلّمقر ايمزواج وسمٛم٣مول ؿمٔم٣مم ايمقيمٝمٚم٥م وفمٗمد 

 َم٘متقزم٥م يٚمٝمع اظمدفمقيـ ومبؾ َمقفمد ايمزواج زمٟمؽمبقع-

شمؿ يبدأ ايمزواج دم ايمٝمقم اظمحدد، وهٛم٣مك همرق َمتٛمقفم٥م طم٣مص٥م زمـ٣مٕهمراح يمٙمرصمـ٣مل وأطمـرى 

ٌم ـيمٙمٛمس٣مء، همٝمتٖمؼ أهؾ ايمزواج فمعم َمـ يٗمقم زم٣مٕهمراح َمـ سمٙمؽ ايمٖمرق وسمبدأ اظمراؽمٝمؿ َمـ فمـ

ايمسامع اظمٔمروهم٥م زم٣ميمبْمٝمؼ  أو ايمزرزم٣مدي إلم زمٝم٦م ايمزوج ويسٚمك ذيمـؽ  ايمٝمقم إول، همتٟميت همروم٥م

زم٣ميمٔمراض ويتؿ اؽمتٗمب٣مهلؿ َمـ ومبـؾ أهـؾ ايمـزوج وأوم٣مرزمـف واظمـدفمقيـ َمــ رصمـ٣مل وأؿمٖمـ٣مل 

يمٙمٚمُم٣مرىم٥م دم سمٙمؽ إهمراح، وفمٛمد وصقل همروم٥م ايمبْمٝمؼ إلم ايمبٝم٦م يٗمٚمـ ايمٛمس٣مء زمـ٣محلجغم َمــ 

 زم٣ميمتٔم٣ميٝمط- رصم٥مك زم٣ميمٙمٕم٥م ايمداَذاهم٣مت اظمٛمزل وهق َم٣م يسٚمَ 

وسمبدأ صمٙمس٥م ايمٔمراض َمـ ومبؾ همروم٥م ايمسامع زمرضب ايمْمبقل ويٗمقم َمـ فمٛمده ايمرنمب٥م يمٙمزهمكم 

زم٣ميمزهمكم، وه٘مذا يستٚمرون صقسم٣م زمٔمد صقت إلم ومبٝمؾ اظمٕمرب، ويـدار طمـالل هـذه ايٙمسـ٥م 

 ـــــــــــــــــ

 (-14476) ( وايمبٝمٜمٗمل  زمرومؿ1289رواه ايمؼمَمذي زمرومؿ ) (1)
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 ايمبخقر واظم٣مء وايمٗمٜمقة وختتؿ زم٣ميمٖم٣محت٥م-

ر همرومـ٥م ـأيّمـ٣م، همتحّمـ وصمٙمس٥م ايمٔمراض يمٝمس٦م خمِمقص٥م زم٣ميمرصم٣مل همٗمط زمؾ يمٙمٛمس٣مء فمراض

اظمُمؼمضم٣مت ويٗمٚمـ زمام هق َمٔمت٣مد َمـ ذح ويٗمٚمـ ايمٛمس٣مء زم٣ميمزهمكم وه٘مذا يـتؿ آؽمـتٚمرار دم 

ذيمؽ إلم ومرب اظمٕمرب، وزمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء َمـ سمٙمؽ ايمٙمٝمٙمـ٥م يبـدأ سمقاهمـد اظمـدفمقيـ حلّمـقر 

ع أضمـد همرومـ٥م ايمبْمٝمـؼ أو نمـغمه زمُمـ لء َمــ ـسمٛم٣مول ؿمٔم٣مم فمُم٣مء اظمرصم٥م وطمالل جتٚمٔمٜمؿ يسٚم 

ت ايمسامع وفمٛمد َم٣م حيرض مجٝمع اظمدفمقيـ أو أنمٙمبٜمؿ يٗمـدم هلـؿ ؿمٔمـ٣مم ايمٔمُمـ٣مء، وزمٔمـد أصقا

رب ايمْمبـقل ـسمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم يقزع ايمُم٣مي شمؿ يدار ايمبخقر وسمبدأ همروم٥م ايمبْمٝمؼ زم٣ميمتسـٚمٝمع زمّمـ

صقسم٣م زمٔمد صقت، وزمٔمد ايمِمقت ايمث٣ميم٧م حيرض ايمٔمروس ويتٗمدَمف ؾمخص يٙمٜمـ٨م زم٣ميمِمـالة 

ويقصمف ايمٔمروس ظمِمـ٣مهمح٥م إفمٝمـ٣من وىمبـ٣مر ايمســ شمـؿ اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ،  فمعم ايمٛمبل صعم

جيٙمسف زمٝمٛمٜمؿ، ويدار ايمبـ ويٛمُمـدون أصـح٣مب ايمبْمٝمـؼ صـقسم٣م واضمـدا وزمٔمـد آٞمتٜمـ٣مء َمٛمـف 

حيرضون ايمٖمراش وايمقؽم٣مئد يمٙمٔمروس وأدوات احلٛم٣مء، ويسٚمع أصـح٣مب ايمبْمٝمـؼ زم٣مٕحلـ٣من 

هلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمـٙمؿ، ا اهلل صعم اهلل وَمـ ايمِمالة فمعم رؽمقل اخل٣مص٥م زم٣محلٛم٣مء زمام همٝمٜم٣م َمـ ذىمر

ويدورون ضمقل ايمٔمروس ويتب٣مدل ايمٗمٝم٣مم زم٣محلٛم٣مء يمٗمدَمل ايمٔمروس ؾمخِمـ٣من َمــ ومبـؾ أهـؾ 

ايمٔمروس وه٘مذا ضمتك يٛمتٜمل أصح٣مب ايمبْمٝمؼ َمـ سمٙمؽ إحل٣من همٝمٗمـقم ايمٔمـروس، ويْمـقى 

ايمٖمراش ويذه٤م ايمٔمروس إلم نمرهمتف اخل٣مص٥م زمف، ويـزوره زمٔمـض أوم٣مرزمـف وأصـح٣مزمف، وسمـدار 

ر ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م َمـ هق أىمػم ؽمٛم٣م َمـ احل٣مرضيـ ويٛمٌمف َمٔمٓمؿ ىمبـ٣مر ايمٗمٜمقة ويٙمٝمٜم٣م ايمبخق

ايمسـ َمـ احل٣مرضيـ وسمبٗمك جمٚمقفم٥م ىمبغمة، ويٗمقم ايمبٔمض زم٣ميمزهمكم فمـعم إصـقات اظمتٛمقفمـ٥م 

 ضمس٤م رنمب٣مهتؿ وسمستٚمر ايمسٚمرة إلم َم٣م يٗمرب َمـ َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ وئمقد ىمؾ إلم زمٝمتف-
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 اجر والـاي وادلراووسهلصورة لػرؼة اليطقق با

ؿ يٟميت دور احلراوة وىمٝمٖمٝمتٜم٣م وَم٣م يؼمسم٤م فمٙمٝمٜم٣م ضمٝم٧م يٟميت ايمٛم٣مس اظمدفمقون حلّمقر شم

 احلراوة وفمٗمد ايمٛم٘م٣مح ووصمب٥م ايمٔمُم٣مء ويتؿ ذيمؽ فمعم ىمٝمٖمٝمتكم مه٣م:

 
 صورة خلدام السؼاف بالشيابات والطريان

جتٚمع اظمدفمقون َمـ ومبؾ أهؾ ايمزوج دم زمٝمتف همٝمٟمسمقن َمــ يسـٚمقن زمٟمطمـدام  : ايم٘مٝمٖمٝم٥م إولم

ف ويتٚمٝمزون زمٙمبس ايمٔمامئؿ ايمسقد وفمددهؿ ؽمـبٔم٥م أؾمـخ٣مص، شمالشمـ٥م َمـٛمٜمؿ خمتِمـكم ايمسٗم٣م
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زم٣ميمٗمِم٤م وهل َم٣م سمسٚمك زم٣ميمُمب٣مزم٣مت وسمسٚمك زم٣ميمغماع )ايمٛم٣مي( وَمٔمروهم٥م يمدى ايمٔم٣مَم٥م زم٣مظمدروف 

وأرزمٔم٥م خمتِمكم زمرضب ايمدهمقف اظمٔمروهم٥م زمـ٣ميمْمغمان وهلـؿ أحلـ٣من َمتٛمقفمـ٥م وومِمـ٣مئد ىمثـغمة، 

ون إلم زمٝم٦م ايمزوج ومبؾ أذان صالة ايمٔمٌم زمحقارم ؽم٣مفم٥م ويٟمسمقن َمٛمٜم٣م زمام يٛم٣مؽم٤م اظمٗم٣مم وحيرض

ويتقاهمد اظمدفمقون إلم زمٝم٦م ايمزوج ومبؾ ايمٔمٌم ويٗمـقم زمتٙمبـٝمس ايمـزوج ايمٙمبـ٣مس اخلـ٣مص زمـف 

ايمُمخُص ايمٗم٣مئؿ زمقـمٝمٖم٥م ايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم ايمف فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ- ويت٘مـقن ايمٙمبـ٣مس َمــ 

محر ورداء يقضـع فمـعم ىمتٖمـل َمٙمقٞمتكم زم٣ميمٙمقن إطمرض وايمٙمقن إ , أي ؿمقيٙمتكم ,صمبتكم 

ايمٔمروس يسٚمك ذيمؽ ايمرداء زم٣مظمِمٛمػ ويقضع فمعم ىمتٖمف إيٚمـ َمٛمديؾ سمرزمط همٝمف ؽمبح٥م يمٝمٟميت 

اهلل وٓ ضمـقل وٓ ومـقة إٓ زمـ٣مهلل ونمـغم ذيمـؽ َمــ إذىمـ٣مر،  ا٣م زمبٔمض إذىم٣مر َمثؾ َم٣م ؾم٣مء

ر ـإيسـ وسمقضع فمعم رأس ايمٔمروس ايمٔمامَم٥م اظمٔمروهم٥م زم٣مٕيمٖمٝم٥م ويرزمط ا٣م اهلـذب دم اي٣مٞمـ٤م

ُٜمُذب اظمذىمقر فمب٣مرة فمـ ٞمسٝم٨م َمـ ايمٗمامش إزمٝمض دم ؿمرهمـف طمٝمـقط ـوأطمر َمـ طمٙمٖمف، وايم

 سمتدلم فمعم اي٣مٞمبكم اظمذىمقريـ َمـ ايمٔمامَم٥م-

راء أوٓ وهمقومٜمـ٣م ايبـ٥م ـوايبت٣من يٙمبسٜمام اظمتزوج َمٔم٣م، همٖمل احلراوة يٙمبس ايب٥م اخلّمـ

ٔمـروس خيـرج َمــ نمرهمتـف إلم احلٚمراء ودم ايمِمبح٥م فم٘مس ذيمؽ، وزمٔمد إىمـامل ايمٙمبـ٣مس يمٙم

ايمٕمرهم٥م ايمتل جتٚمع ا٣م اظمدفمقون حلّمقر احلراوة- ون٣م حيسـ اإلؾم٣مرة إيمٝمف أن زمٔمض فمـ٣مدات 

ٌم ـرة ايمتل يتٔمٌم ا٣م ايمٔمريس، وهل رداء يرزمط فمعم طمـايمزواج ومد اٞمٗمرض٦م، َمٛمٜم٣م ايمٔمِم

اج أن ايمٔمريس همقق اإلزار، شمؿ سمٙمبس ايب٥م همقومف- ىمام ىم٣من َمـ فم٣مدة نمـغم ايمٔمٙمـقيكم دم ايمـزو

يٙمبس ايب٥م وايمٔمامَم٥م ووم٦م احلراوة وحيٚمؾ ايمٔمريس َمٔمـف صمريـدة ٞمخـؾ، ويتٗمـدم اظمقىمـ٤م 

 ايمذي يزهمقٞمف زم٣ميمرزيح- 

ر ي٠مذن أضمد احل٣مرضيـ وزمٔمد إذان يٗمٝمؿ ايمِمالة ويِمـٙمقن ـهم١مذا دطمؾ ووم٦م صالة ايمٔمِم
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ايمٔمٌم وزمٔمد ذيمؽ خيرصمقن َمـ ايمبٝم٦م ويٛمتٓمٚمـقن دم صـٖمقف ويتٗمـدَمٜمؿ أطمـدام ايمسـٗم٣مف 

وإذا ىم٣من زمٝم٦م أهـؾ ايمزوصمـ٥م ، َمتجٜمكم إلم زمٝم٦م أهؾ ايمزوصم٥م، ظمًم فمعم إومدامويقاصٙمقن ا

ل ضمتك يِمٙمقا إلم ايمبٝم٦م اظمذىمقر، ويتؿ اؽمـتٗمب٣مهلؿ ـزمٔمٝمدا يرىمبقن ايمسٝم٣مرات ويقاصٙمقن اظمُم

َمـ ومبؾ أهؾ ايمزوصم٥م ويدطمٙمقن إلم ايمبٝم٦م، وزمٔمد صمٙمقؽمٜمؿ يدار ايمبخقر ويٛمُمد أضمد اظمٔم٣مظمـ٥م 

ل زم٣منمري٤م وزمٔمد إىمامل ايمٛمُمٝمد حيرضون اظمب٣مطمر ويّمع ايمبخقر اظمقصمقديـ َمـ آل زم٣مضمرَمل وآ

إىمػم ؽمٛم٣م َمـ احلـ٣مرضيـ، وسمٗمـرأ طمْمبـ٥م  أضمد أهؾ ايمزوج ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م أضمد اظمٛم٣مص٤م أو

ايمٛم٘م٣مح َمـ ومبؾ وم٣م ي ايمٔمٗمقد أو أضمد أفمٝم٣من ايمبالد ويتؿ سمٙمٗمكم ايمزوج وورم ايمزوصمـ٥م زمِمـٝمٕم٥م 

ـ ويبتٜمٙمقن زم٣ميمدفم٣مء ويِم٣مهمح ايمزوج ىمؾ َمـ ايمٔمٗمد، شمؿ سمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م وسمٗمرأ َمـ ومبؾ احل٣مرضي

ايمٗمران، زمٗمقهلؿ: زم٣مرك اهلل يمؽ وزمـ٣مرك فمٙمٝمـؽ ومجـع زمٝمـٛم٘مام دم  يمٔمٗمد زمج٣مٞمبف وهيٛمئقٞمف زم٣ميمػمىم٥م

)ايمسٚمسؿ( طمغم، شمؿ جيٙمس ويدار ايمبخقر ويقزع ايمسٚمسؿ اظمٔمروف فمٛمد أهؾ ايمبٙمد زم٣ميمٖمحٝمط 

خل٣مصـ٥م زم٣ميمقيمٝمٚمـ٥م ويـقاصؾ أطمدام ايمسٗم٣مف ضــرب ايمـدهمقف ىمٔمـ٣مدهتؿ، وسمٗمـدم ايمقصمبـ٥م ا

أهؾ احل٣مهم٥م زم٣ميمدير زمام يٙمزم َمـ نمسؾ إيدي ومبـؾ ايمْمٔمـ٣مم وزمٔمـده وديـر اظمـ٣مء وأطمـذ  ويٗمقم

 إواين زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم-

وختتؿ صمٙمس٥م احلراوة زمدير ايمبخقر وسمرسمٝم٤م ايمٖم٣محت٥م ويٛمٌمف زمٔمد ذيمؽ ايٚمٝمع وئمقد ايمـزوج 

زمٝمتف يتٗمدَمٜمؿ أطمدام ايمسٗم٣مف وإذا وصـٙمقا إلم  وَمـ زمِمحبتف َمـ أهٙمف وأوم٣مرزمف وزمٔمض إفمٝم٣من إلم

ايمبٝم٦م سمٗمدم هلؿ ايمٗمٜمقة ويدار ايمبخقر وسمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويٛمٌمف ىمؾ إلم زمٝمتف، شمؿ سمسـتٟمٞمػ ايمٔمـقدة 

 ايمدطمقل- صالة ايمٔمُم٣مء وسمتؿ اظمس٣مَمرة يمٙمٔمريس إلم أن حيكم ووم٦م إلم زمٝم٦م ايمزوج زمٔمد

رة أطمـرى َمــ رضب وَم٣م جيري دم زمٝم٦م ايمزوج جيري َمثٙمف دم زمٝمـ٦م أهـؾ ايمزوصمـ٥م زمِمـق

ايمْمبـقل َمـ ومبؾ اظمُمـؼمضم٣مت يمٙمٛمس٣مء يمٙمٗمٝم٣مم زمام يسٚمك زم٣محل٘م٣م زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔم٣مَمٝم٥م، وسمقاصؾ همرومـ٥م 
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اظمُمؼمضم٣مت ايمممح ويٗمٚمـ ايمٛمس٣مء زم٣ميمزهمكم وسمقصمد َمـ زمٝمٛمٜمـ اَمـرأة سمسـٚمك ايمُمـح٣مشم٥م سمٙمٜمـ٨م 

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ وايمٛمس٣مء حيجرن ويقاصٙمـ ؽمـٜمرهتـ  اهلل وايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم زمذىمر

 إلم َم٣م زمٔمد َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ-

ودم ضمكم حيتٖمؾ ايمرصم٣مل زم٣محلراوة يتقاهمدن ايمٛمس٣مء اظمدفمقات حلّمـقر ؿمٔمـ٣مم ايمٕمـداء إلم زمٝمـ٦م 

أهؾ ايمزوصم٥م ويٗمٚمـ اظمُمؼمضم٣مت زم٣ميمممح وايمٛمس٣مء يتب٣مديمـ ايمزهمكم شمـؿ حيـكم وومـ٦م ؿمٔمـ٣مم ايمٕمـداء 

١مفمْمـ٣مء ايمٔمـروس همٝمٗمدم هلـ ايمْمٔم٣مم وزمٔمد سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم يٗمدم هلـ ايمُم٣مي زمٔمد ذيمؽ يٗمٚمـ ايمٛمس٣مء زم

اهلداي٣م َمـ يمب٣مس وضمقم ودراهؿ وهق َم٣م ُيسَٚمك زم٣ميمْمرح، وزمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء يقاصـٙمـ ؽمـٜمرهتـ، 

ويتٛم٣مويمـ ؿمٔم٣مم ايمٔمُم٣مء شمؿ ايمُم٣مي، وزمٔمد ذيمؽ يذهبـ زمِمحب٥م ايمٔمروس إلم زمٝم٦م ايمزوج ويقاصٙمـ 

ايمسٚمر، ويتؿ اؽمتٗمب٣مهلـ َمـ ومبؾ أهؾ ايمـزوج وطمـالل صمٙمسـ٥م ايمسـٚمر يسـتٚمر ايمممـح َمــ ومبـؾ 

اهلل  اهلل صـعم اهلل وايمِمالة فمعم رؽمقل ؼمضم٣مت وايمٛمس٣مء يتب٣مديمـ ايمزهمكم وايمُمح٣مذة سمٙمٜم٨م زمذىمراظمُم

فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ، وزمٗمٝم٥م ايمٛمس٣مء حيجرن وه٘مذا يقاصٙمـ ايمسٚمر ضمتك حيكم ووم٦م زهم٣مف ايمٔمـروس 

يمزوصمٜم٣م آَمٙمكم هلام دطمٝمٙم٥م َمٝمٚمقٞم٥م َمب٣مرىم٥م ويمٝمٙم٥م ؽمٔمٝمدة وضمٝمـ٣مة صمديـدة َمـع متٛمٝم٣مسمٛمـ٣م هلـام زمـ٣ميمزواج 

 اهلل هلام وزم٣مرك فمٙمٝمٜمام وأيمػ أيمػ َمػموك يمٙمٔمريسكم- ك وزم٣مركاظمب٣مر

أَم٣م ايمِمبح٥م همتتؿ فمعم ايمٛمحق ايمت٣مرم ضمٝم٧م يتجٚمع ايمْمرهمكم َمـ أهقم ايمزوج وايمزوصمـ٥م ويٙمتٗمٝمـ٣من 

دم زمٝم٦م أهؾ ايمزوج دم اظمقفمد اظمحدد ايمذي سمؿ حتديده دم ايمدفمقة ايمِم٣مدرة َمـ أهؾ ايمزوج اظمقصمٜم٥م 

ٕوم٣مرب واظمٔم٣مرف وايغمان وأفمٝم٣من ايمبٙمـد، وفمٛمـد َمـ٣م حيـكم ٕهؾ ايمزوصم٥م ونمغمهؿ َمـ إهؾ وا

ومرب اظمقفمد اظمتٖمؼ فمٙمٝمف يـٟميت اظمـدفمقون إلم زمٝمـ٦م أهـؾ ايمـزوج، ويسـبٗمٜمؿ دم احلّمـقر أطمـدام 

ايمسٗم٣مف وايمبٔمض َمـ اظمٔم٣مظم٥م آل زم٣منمريـ٤م وآل زمـ٣مضمرَمل يتبـ٣مديمقن ايمٛمُمـ٣مئد َمــ ىمـالم ايمسـٙمػ 

 زم٣ميمٗمِم٤م- جيٜم٣م َمـ ومبؾ احل٣مديوأطمدام ايمسٗم٣مف يٟمسمقن زم٣ميم٘مثغم َمـ ايمٗمِم٣مئد ضمس٤م ختر
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وه٘مذا يتقاهمد اظمدفمقون يمتٛم٣مول ؿمٔم٣مم ايمِمبح٥م وفمٛمد َم٣م ي٘متٚمـؾ زم٣ميمتٗمريـ٤م َمٔمٓمـؿ اظمـدفمقيـ 

َمـ ومبؾ أهؾ ايمزوج يرؽمؾ أهؾ ايمزوج رؽمقٓ ٕهؾ ايمزوصم٥م يْمٙمبٜمؿ يمٙمحّمقر همٝمٙمبقن ايمْمٙمـ٤م، 

زوصمـ٥م ويدار فمٙمٝمٜمؿ ايمبخقر دم زمٝم٦م أهؾ ايمزوصم٥م وسمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويتحرىمـقن َمــ زمٝمـ٦م أهـؾ ايم

َمتقصمٜمكم إلم زمٝم٦م أهؾ ايمزوج وإذا ىم٣من ايمبٝم٦م زمٔمٝمد اظمس٣مهم٥م يرىمبـقن ايمسـٝم٣مرات إلم ومـرب زمٝمـ٦م 

رضب ايمـدهمقف ويٚمُمـقن ـأهؾ ايمزوج همٝمٗمٖمقن َمتجٚمٔمكم ويٟميت أطمدام ايمسٗم٣مف ويستٗمبٙمقهنؿ زمـ

َمٔم٣م إلم زمٝم٦م أهؾ ايمزوج ويتؿ اؽمتٗمب٣مهلؿ حت٦م ايمبٝم٦م َمـ ومبؾ أهؾ ايمزوج وزمٔمـد صمٙمقؽمـٜمؿ يـدار 

 ؾ أضمد اظمٔم٣مظم٥م اظمذىمقريـ ايمٛمُمٝمد ويٙمٝمف أطمدام ايمسٗم٣مف-ايمبخقر ويقاص

اهلل طمغم ايزاء همٝمٟمسمقن زم٣مظمٕم٣مؽمٝمؾ يمٕمسؾ أيدي ايٚمٝمع  وزمٔمد ذيمؽ يٟميت دور أهؾ احل٣مهم٥م صمزاهؿ

ومبؾ سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم، وزمٔمد ايمٕمسؾ حيرضون ايمْمٔم٣مم ويتٛم٣مويمف احلـ٣مرضون زمٔمـد أن يـٟمذن هلـؿ أضمـد 

يٟمسمقن أصح٣مب احل٣مهم٥م ٕطمـذ إواين شمـؿ يٕمسـٙمقن  أصح٣مب احل٣مهم٥م زم٣مٕىمؾ، وزمٔمد سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم

يمٙمٛم٣مس، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ نمسؾ إيدي يدار ايمبخقر وخيتٚمقن أطمدام ايمسٗم٣مف صمٙمسـ٥م ايمِمـبح٥م 

اهلل شمؿ يرسم٤م ايمٖم٣محتـ٥م خلتـ٣مم اظمجٙمـس ايمُمـخص  زم٣ميمدفمقات وآزمتٜم٣مٓت وزم٣مياليم٥م وايمتقؽمؾ إلم

ٝمـف وآيمـف وؽمـٙمؿ َمّمـ٣مهم٣م يمـذيمؽ ايمُمـخص اهلل فمٙم اظمراهمؼ يمٙمزوج ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمِمالة فمعم ايمٛمبل صـعم

ىمـام ، دم َمراؽمٝمؿ احلـراوة وايمِمـبح٥م وـمٝمٖم٥م ومٝم٣مَمف زمحٚمؾ اظمروضم٥م ايمٝمدوي٥م يمغموح ا٣م فمعم ايمٔمروس

 يٗمقم ؾمخص آطمر زمحٚمؾ اظمٓمٙم٥م ايمُمٚمسٝم٥م وذيمؽ ووم٦م احلراوة همٗمط-

 واذا ٞمرصمق أٞمٛم٣م أفمْمٝمٛم٣م يمٙمٗم٣مري صقرة فم٣مَم٥م فمـ ىمٝمٖمٝم٥م أهمراح ايمزواج اخل٣مص٥م زمٚمديٛم٥م سمريؿ-

رح َمــ ـاظمٔمٙمقم أن وصمب٥م ايمِمبح٥م يمٙمٛمس٣مء سمتؿ دم زمٝم٦م أهؾ ايمزوج، ويتخٙمؾ ايٙمس٥م ايمُمـوَمـ 

يتبع ذيمؽ ن٣م سمٗمدم ضمتك حيكم ووم٦م سمٛم٣مول ؿمٔم٣مم نمـداء ايمِمـبح٥م وزمٔمـد  ومبؾ همروم٥م اظمُمؼمضم٣مت وَم٣م

سمٛم٣مول ايمْمٔم٣مم يقاصٙمـ ايمٛمس٣مء سمٗمديؿ اهلداي٣م يمٙمٔمروس َمـ يمبـ٣مس وضمـقم ودراهـؿ ويسـٚمك ذيمـؽ 
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ايمزوج ووايمده وأوم٣مرب ايمزوصم٥م َمــ ايمرصمـ٣مل زم٣ميمتخ٣مويـد اظمـذىمقر دم ٞمٖمـس ىمام يٗمقم ، زم٣ميمتخ٣مويد

 ايمِمبح٥م- ايمٕمداء َمب٣مذة يقم اظمٔم٣مزيؿ َمـ ايمرصم٣مل زمٔمد ايمٝمقم فمٗم٤م اٞمٌماف

ودم فمٌمي٥م يقم ايمِمبح٥م سمٗم٣مم صمٙمس٥م فم٣مَم٥م يٚمٝمع ايمٛمس٣مء سمسٚمك هذه ايٙمسـ٥م زم٣ميمٓمٙمـ٥م، وسمٗمـقم 

همكم فمـعم ىمـؾ صـقت، وايمُمـح٣مذه سمُمـحذ همروم٥م اظمُمؼمضم٣مت زم٣ميمممح اظمٔمت٣مد وايمٛمس٣مء يتب٣مديمـ ايمـز

وايمٛمس٣مء حيجرن وومبؾ اظمٕمرب يٟميت دور ايمزهمكم يمٙمٔمروس وسمزهمـ َمٔمٜم٣م إضمـدى ومرازم٣مهتـ٣م وسمقاصـؾ 

ايمُمح٣مذه َمٜمٚمتٜم٣م وايمٛمس٣مء يتب٣مديمـ احلجغم فمعم ايمٔمروس، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ زهمكم ايمٔمروس خيتٚمـ 

 ايٚمٝمع-اظمُمؼمضم٣مت صمٙمس٥م ايمٓمٙم٥م زم٣ميمتختقَم٥م اظمٔمت٣مدة وسمٛمتٜمل ايمٓمٙم٥م ويٛمٌمف 

هـذا ون٣م ٞمح٤م أن ٞمُمغم إيمٝمف زمٟمن هٛم٣مك أٞمقاع أطمرى سمتؿ ا٣م إهمراح يمٙمزواج َمــ ايمٖمـرق ايمتـل 

 حتٝمل اظمراؽمٝمؿ َمثؾ همريؼ ايمُمبقاين-

 

 
 يمٙمٔمب٥م ايمُمبقاين صقرة
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همٚمـ طمالل هـذه ايمٖمـرق ، وأراصمٝمز أطمرى سمسٚمك زم٣ميمرزيح، وزمٛمل َمٕمراه، وهمريؼ ايمزاَمؾ

إلم صم٣مٞم٤م َم٣م ؽمبؼ أن ذىمرٞم٣مه َمـ همروم٥م ايمبْمٝمؼ وأطمدام ايمسٗم٣مف سمتؿ أهمراح ايمـزواج اظمتٛمقفم٥م 

ضمس٤م رنمب٥م وؿمٙم٤م أصح٣مب ايمزواج يمٙمٖمريؼ ايمذي خيت٣مروٞمـف يْمٙمبقٞمـف زمٚمحـض إرادهتـؿ 

 واهلل اظمقهمؼ-

 
 مٌال لؾعية الّرِزْوح

وٞمٔمقد إلم ذىمر َمـ يٗمقم زم١مفمداد ؿمبخ ايمقصمب٣مت وىمٝمٖمٝم٥م ايمتقزيع، همٝمقصمد زم٘مـؾ ضم٣مهمـ٥م َمــ 

٣مء اظمديٛم٥م َمـ جيٝمد ايمْمب٣مطم٥م ويٗمقم زمذزمح إنمٛم٣مم وسمقهمغم إشم٣مث ايمذي حيت٣مج إيمٝمف ص٣مضم٤م أضمٝم

ايمزواج ونمغمه ٕي َمٛم٣مؽمب٥م همٝمْمٙم٤م ص٣مضم٤م ايمزواج َمٗمدم احل٣مهم٥م ويْمرح فمٙمٝمف اظمٜمٚم٥م، وخيـػمه 

زمٚمقفمد ايمزواج، وفمدد اظمدفمقيـ يمٙمزواج، وحتديد َمقفمد ايمقصمب٣مت همٝمٗمقم ذيمؽ اظمٗمدم زمتٛمسٝمؼ 

َمـ يٗمقم زم٣ميمْمبخ وايمذزمح وإؾمٔم٣مر ايمبٔمض َمـ أهؾ احل٣مهم٥م، وإضمّم٣مر إشم٣مث  مجٝمع َم٣م يٙمزم َمع

اظمْمٙمقب، وسُمرسم٤م مجٝمع إَمقر دم ووم٦م َمسبؼ ومبؾ ايمزواج، وحيكم وومـ٦م ايمـزواج وإهمـراح 

وسم٘مقن ىمؾ إَمقر فمعم طمغم َم٣م يرام زمٔمد أن رسم٤م اظمٗمدم َمع ص٣مضم٤م ايمـزواج إضمّمـ٣مر مجٝمـع 
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َمــ أداء مجٝمـع َمـ٣م يٙمـزم ئمْمـل صـ٣مضم٤م ايمـزواج اظمتْمٙمب٣مت واظمستٙمزَم٣مت، وزمٔمد آٞمتٜمـ٣مء 

ايمٗم٣مئٚمكم زم٘مؾ ايمقـم٣مئػ أصمقرهؿ اظمٗمررة هلؿ َمٗم٣مزمؾ اخلدَم٣مت ايمتـل ومـ٣مَمقا اـ٣م، َمـع ايمُمـ٘مر 

 وايمتٗمدير يمٙمجٚمٝمع-

واذا يٛمتٜمل وصػ وذح َم٣م ىمتبٛم٣مه فمـ َم٣م سمٙمٗمٝمٛم٣مه وؾمٜمدٞم٣مه فمـ ىمٝمٖمٝم٥م ايمزواج زمٚمديٛمـ٥م 

َمـ ايمُمـب٣مب اظمح٣مهمٓمـ٥م فمـعم هـذه ايمٔمـ٣مدات ىمام ٞم٠مَمؾ ، اهلل ايٚمٝمع ظم٣م همٝمف اخلغم سمريؿ، وهمؼ

اهلل  ايمت٣مرخيٝم٥م اخل٣ميمدة اظمجٝمدة ايمتل ؽمٛمٜم٣م يمٛم٣م َمـ ؽمبؼ وسمٗمدم َمـ أزمـ٣مء وإصمـداد رضـقان

وٞمسٟميمف سمٔم٣ملم أن يقهمٗمٛم٣م يمٙمسغم فمعم هنجٜمؿ وآومتداء اؿ واظمح٣مهمٓم٥م فمعم َمـ٣م َمُمـقا ، فمٙمٝمٜمؿ

 د وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ-اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚم وصعم، وؽم٣مروا فمٙمٝمف آَمكم ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم

 
 باهلاجر والـاي وادلراووس الزربادي ػرؼةمٌال ل
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اهلل سمٔم٣ملم دم طمٙمٗمف أٞمف صمٔمؾ ايمدٞمٝم٣م حمال يمٙمزوال، ودارا يمالٞمتٗم٣مل، وضم٘مؿ فمٙمٝمٜمؿ  صمرت ؽمٛم٥م

َمٛمٜم٣م زم٣مٓرحت٣مل فمٛمد اٞمٗمّم٣مء أصم٣مل وصمٔمؾ اظمقت همٝمٜم٣م ؽمبٝمؾ ىمؾ ضمـل وايمٖمٛمـ٣مء َمِمـغم ىمـؾ 

ــ٣ملم: رء،  ــ٣مل سمٔم ، (1)چ  ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ وم

وومـ٣مل سمٔمـ٣ملم: ، (2)چ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ ووم٣مل صمؾ ذىمـره: 

(3) چ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ   ں ںچ
 : اهلل فمٙمٝمــف وآيمــف وؽمــٙمؿ وومــ٣مل صــعم 

ىمــ دم ايمـدٞمٝم٣م ىمٟمٞمـؽ نمريـ٤م أو )) : ٣موومـ٣مل أيًّمـ، (4)((أىمثروا ذىمر ه٣مدم ايمٙمذات اظمـقت))

 -(5)((ؽمبٝمؾ فم٣مزمر

َمرٞم٣م اإلؽمالم وأوصم٤م فمٙمٝمٛم٣م ايمٗمٝم٣مم زمتجٜمٝمز اظمٝم٦م اظمسٙمؿ زمـ٣مَٕمقر ايمقاصمبـ٥م ايم٘مٖم٣مئٝمـ٥م وومد أ

وضمثٛم٣م فمعم إؽمٔم٣مهمف زم٣مَٕمقر اظمٛمدوزم٥م وأداب اظمسٛمقٞم٥م ضم٣مل وهم٣مسمف وذع يمٛم٣م ايمٗمراءة وايمـؼمضمؿ 

فمٙمٝمف وايمتٔمزي٥م همٝمف وسمُمٝمٝمع صمٛم٣مزسمف ىمؾ ذيمؽ ٞمدزمٛم٣م ايمُم٣مرع إيمٝمف وسمٔمبدٞم٣م زمف وهلل احلٚمد واظمٛم٥م فمعم 

٣م رسمبـف ايمسـٙمػ ايمِمـ٣ميمح ـ، وإَمقر وهلل احلٚمد َمرسمب٥م ووم٣مئٚم٥م زمذاهت٣م فمعم طمغم َم٣م يرام زمٚمـذيمؽ

٣م يتٔمٙمؼ زمٔم٣مدات ايمقهمٝم٣مت، واظمقت زم٣مب َمٖمتقح يمٙمجٚمٝمع وَمِمغم ىمؾ ضمل وفمٛمد َمـ٣م ـزمؼميؿ همٝمٚم

 ـــــــــــــــــ

 (-185ؽمقرة آل فمٚمران ) (1)

 (-27ؽمقرة ايمرمحـ ) (2)

 (-88ؽمقرة ايمٗمِمص ) (3)

 (-7929) ( زمرومؿ4.357رواه احل٣مىمؿ ) (4)

 (-6253( زمرومؿ )5.2358رواه ايمبخ٣مري ) (5)
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جيري إَمر اظمحتقم ويتقذم أي ؾمخص دم أي ضم٣مهم٥م َمـ ضمقف سمريؿ يٗمقم أهؾ اظمٝم٦م زم١مؾمٔم٣مر 

ٔم٣مرف وإفمٝم٣من وىم٣مهم٥م أهؾ ايمبٙمد وَمـ يٙمـزم يمـف إفمـالم َمــ طمـ٣مرج إوم٣مرب وايغمان واظم

ايمبٙمد زمقهم٣مة همٗمٝمدهؿ ايمراضمؾ همٝمتقاهمدون يمتٗمديؿ ايمتٔم٣مزي واظمقاؽمـ٣مة ويسـتدفمقن أهـؾ اظمٝمـ٦م 

أصح٣مب احل٣مهم٥م زم٣محلل يمغمسمبقا َم٣م يٙمزم يمتجٜمٝمز اظمٝم٦م زمٔمد أن ومـ٣مم أهـؾ اظمٝمـ٦م زمٔمٚمـؾ َمـ٣م هـق 

د حلٝمف وسمٙمٝمكم َمٖم٣مصٙمف ويمق زم٣ميمدهـ إن اضمتٝم٨م َمسٛمقن َمـ إطمراج َمالزمسف وسمٕمٚمٝمض فمٝمٛمٝمف وؾم

 ًٓ  َمـ ايمٖمراش وهل َمِمٛمقفم٥م َمــ إيمٝمف وذيمؽ ضم٣مل ايمقهم٣مة فمعم ايمٖمقر ووضٔمف فمعم ايمُمْمٖم٥م زمد

٣مش ـوصمٜمـف إلم ايمٗمبٙمـ٥م وفمٙمٝمـف نمْمـ٣مء أزمـٝمض َمــ ومٚمـ: ٣مـطمقص ايمٛمخؾ وي٘مقن اظمٝم٦م َمٝمٚمٚمً 

٣مب احل٣مهمـ٥م وَمـ إؾمٝم٣مء اظمتٔمٙمٗم٥م زمتجٜمٝمـز اظمٝمـ٦م فمـػم أصـح، طمٖمٝمػ يسجك زمف مجٝمع صمسٚمف

يٗمقم زم٣ميمٕمسؾ وضمٖمر ايمٗمػم وايمٛمبٟم ايمٔم٣مم دم مجٝمع أضمٝم٣مء اظمديٛم٥م زمٚمقفمد سمُمٝمٝمع  ـْ إؾمٔم٣مر ايمٗمراء وَمَ 

 ايٛم٣مزة وايمِمالة وايمدهمـ زم٣مظمٗمػمة ايمتل حلد ودهمـ ا٣م آزم٣مؤه وأصمداده-

وومد ىم٣مٞم٦م ىمٝمٖمٝم٥م إفمالم ايمٛم٣مس زم٣ميمقهم٣مة دم مجٝمع إضمٝم٣مء أن يٛم٣مدي ؾمخص َمـ ومبؾ احل٣مهمـ٥م 

ٝم٦م دم احلل زمـٟمن همـالن أو همالٞمـ٥م سمـقدم وايٛمـ٣مزة أول اإلذاق إذا ىمـ٣من زم٣مؽمؿ ص٣مضم٤م ىمؾ زم

ر، ويتجٚمع ايمٛم٣مس دم زمٝم٦م أهؾ اظمٝم٦م حلّمقر ايمٔمـزاء ويتٙمـقن ـصب٣مضم٣م ايمتُمٝمٝمع أو أول ايمٔمِم

ّس َمـ ايمٗمرآن همٝمٗمرأ ىمؾ ؾمخص َم٣م ٓ يٗمؾ فمـ صمزء، وزمٔمد ذيمؽ يبدأ طمتؿ ايمٗمرآن َمــ ـَم٣م سمٝم

قصمقد دم صـدر اظمجٙمـس نــ هـق أىمـػم ؽمـٛم٣م َمــ ؽمقرة ايمّمحك إلم ايمٛم٣مس، ويبدأ اخلتؿ اظم

إفمٝم٣من واظمٛم٣مص٤م همٝمٗمرأ احل٣مرضون ايمسقر ايمقاضمد سمٙمـق أطمـر ضمتـك ؽمـقرة ايمٛمـ٣مس همٝمٗمـرأ 

ايمبٗمرة إلم اظمٖمٙمحقن وإهل٘مؿ إيمف واضمد ٓ إيمف إٓ هق ايمـرمحـ ايمـرضمٝمؿ شمـؿ  ايمٖم٣محت٥م وأول ؽمقرة

 إيمخ- چ چ   چ چ چڃ ڃ ڃ چ  يٗمرأ آي٥م ايم٘مرد وآطمر ؽمقرة ايمبٗمرة َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم:

وزمٔمد ذيمؽ يٗمرأ اظمٔمٙمؿ اخلْمب٥م اخل٣مص٥م زم٣مَٕمقات وايمتل هل فمب٣مرة فمـ وهب٥م ودفم٣مء يمٙمٚمٝم٦م 



  166 

شمؿ سمرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويٛمٌمهمقن يمتُمٝمٝمع ايٛم٣مزة ويتؿ محؾ ايٛم٣مزة فمعم إفمٛم٣مق َمـ ايمبٝمـ٦م ايمـذي 

ٞم٥م سمريؿ طمرصم٦م َمٛمف ايٛم٣مزة إلم اظم٘م٣من اخل٣مص زم٣ميمِمالة فمعم ايٛم٣مئز وهق اظمقومع اظمٔمروف زمجب٣م

ؾمخص َم٣مؽم٘م٣م يمٙمُمٚمط وهق  زمحل اخلٙمٝمػ وأضمٝم٣مٞم٣م يِمعم فمٙمٝمٜم٣م زمج٣مَمع سمريؿ، ويتٗمدم ايٛم٣مزة

 (1)ايمٕمْم٣مء ايمذي يقضع فمعم ايٛم٣مزة ووـمٝمٖمـ٥م هـذا ايمُمـخص سم٘مـرار َمـ٣م يسـٚمك زم٣ميمتُمـٜمقدة

اهلل فمٙمٝمف وآيمف  ووـمٝمٖم٥م ايمبٗمٝم٥م َمـ محٙم٥م ايمٛمٔمش سم٘مرار ايم٘مثغم َمـ ايمِمٝمغ يمٙمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم

ر ـ٦م ايمِمالة فمعم ايٛم٣مزة ووم٦م ايمٔمٌم خيرصمقن ا٣م ومبؾ دطمـقل وومـ٦م ايمٔمِمـوؽمٙمؿ هم١من ىم٣مٞم

أذن ، ٌم همـ١مذا ضمـ٣من ايمقومـ٦مـضمٝم٧م يِمٙمقن إلم ايب٣مٞم٥م أو إلم اي٣مَمع ومبؾ دطمقل وومـ٦م ايمٔمـ

ر أضمـد ـوزمٔمد إذان يرىمٔمقن ؽمٛم٥م ايمٔمٌم شمؿ سمٗمـ٣مم ايمِمـالة ويـ٠مَمٜمؿ يمِمـالة ايمٔمِمـ، اظم٠مذن

فمعم اظمٝم٦م همٝمِمقم فمٙمٝمف أضمد أفمٝم٣من ايمبٙمد َمـ إفمٝم٣من أو اظمٛم٣مص٤م، وزمٔمد صالة ايمٔمٌم يِمٙمقن 

أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمِمالح ضمس٤م وصٝم٥م اظمٝم٦م زمٔمد اإلذن نـ يمف احلؼ َمــ أومـ٣مرب اظمٝمـ٦م، وزمٔمـد 

ايمِمالة حيٚمؾ ايمٛمٔمش ويٛم٣مدي ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمتُمٜمقدة زمْمٙمـ٤م ايمٔمٖمـق واظمسـ٣محم٥م يمٙمٚمٝمـ٦م َمــ ومبـؾ 

صـٙمقن ايمتُمـٝمٝمع إلم ايٚمٝمع زمٗمقيمف: )همالن زمـ همالن يْمٙم٤م ايمٔمٖمق واظمس٣محم٥م َمـ ايٚمٝمـع( ويقا

اظمٗمػمة، هم١مذا أرادوا وضع ايث٥م دم ايمٗمػم ٞمزل همٝمف أضمدهؿ ٓؽمتالَمٜم٣م ويٛمـ٣مويمقه ايثـ٥م ومـ٣مئٙمكم: 

)زمسؿ اهلل وفمعم َمٙم٥م رؽمقل اهلل( همٝمقضع دم ومػمه َمستٗمبال يمٙمٗمبٙم٥م، شمـؿ ي٘مُمـػ اخلـد إيٚمــ 

ف ايمُمـؼ أو يمٙمٚمٝم٦م ويقضع فمعم ايمؼماب، شمؿ يْمٙم٤م نـ زمٟمفمعم ايمٗمػم َمٛم٣مويمتف ايمٙمبـ ايمذي يسد زم

 ايمٙمحد ايمذي وضع همٝمف اظمٝم٦م-

 ـــــــــــــــــ

اهلل  )أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ : وايمذىمر هق، فمب٣مرة فمـ ذىمر ي٘مرره ايمٗم٣مئؿ زمٗمٝم٣مدة  ير اظمقسمك : ايمتُمٜمقدة  (1)

 َٕن همٝمٜم٣م ذىمر ايمتُمٜمد-: ٓ ذيؽ يمف ( وؽمٚمٝم٦م سمُمٜمقدة اذا آؽمؿ، واضمٌد وضمَده، وضمده
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وطمالل ايمٖمؼمة ايمتل يتؿ همٝمٜم٣م ايمٙمحد وايمدهمـ سمٗمرأ طمتٚم٥م ىم٣مَمٙم٥م سمسٚمك طمتٚم٥م ايمقضمُم٥م، وفمٛمد 

اهلل همٝم٘مررون ايمؼمضمؿ فمٙمٝمف َمع ؿمٙمـ٤م  اهلل رمحف َم٣م يقارون فمٙمٝمف ايمؼماب يٙمٜمجقن زمٗمقهلؿ رمحف

زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمٛمٜم٣م يرسم٤م ايمٖم٣محتـ٥م ويٗمرأ اظمٔمٙمؿ اخلْمب٥م اخل٣مص٥م زم٣ميمتٙمٗمكم و، اظمٕمٖمرة يمف وايمرضقان

وإضمدى فممم َمـ ؽمقرة اإلطمالص ايمُمخص ايمٗم٣مئؿ زمحٖمر ايمٗمػم وزمٔمد ومراءة ذيمؽ يٗمرأ اظمٔمٙمؿ 

رف ـاخلْمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م اخل٣مص٥م زمدهمـ اظمٝم٦م ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م أضمد احلـ٣مرضيـ َمــ إفمٝمـ٣من ويٛمِمـ

٣مء َمـ طمتؿ َمٔمٓمؿ ايمٛم٣مس ويبدأ طمتؿ ايمٗمرآن َمـ ؽمقرة ايمّمحك إلم ؽمقرة ايمٛم٣مس، وزمٔمد آٞمتٜم

ايمٗمرآن يٗمرأ اظمٔمٙمؿ أيّم٣م اخلْمب٥م اظمٔمت٣مدة فمٛمد ايمدهمـ ويرسم٤م ايمٖم٣محت٥م ويٛمٌمف ايٚمٝمع ، ويٛم٣مدي 

ايمُمخص ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمتُمٜمقدة ومبؾ اٞمٌماف اظمجٚمقفم٥م إولم زمٟمن ايمتسـ٣مزمٝمح واخلـتؿ دم ايمؼمزمـ٥م، 

هذا ضمس٤م ايمٔم٣مدة ايمس٣مزمٗم٥م، ودم ايمقوم٦م ايمـراهـ نم٣ميمبـ٣م ي٘مـقن ايمتسـ٣مزمٝمح واخلـتؿ دم اظمسـجد 

ايمٗمري٤م َمـ زمٝم٦م أهؾ اظمٝم٦م، ىمام سمـتؿ اظمٛمـ٣مداة زمـ١مفمالم ايمقهمـ٣مة وايمِمـالة فمـعم اظمٝمـ٦م دم مجٝمـع 

َمـ اظمٛم٣مداة ضمس٤م ايمٔم٣مدة ايمس٣مزمٗم٥م  إضمٝم٣مء زمٚم٘مػمات ايمِمقت دم َمس٣مصمد َمٔمٝمٛم٥م زم٘مؾ ضمل زمدٓ

 ايمتل أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م دم زمداي٥م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميمقهم٣مة-

َم٣مئ٥م َمـرة ويقهـ٤م اظمٔمٙمـؿ شمـقاب وايمتس٣مزمٝمح سمبدأ زمٔمد صالة ايمٔمُم٣مء زمت٘مرار اياليم٥م ٞمحق 

ذيمؽ َمع َم٣م يتٝمّس َمـ ؽمقرة اإلطمالص واظمٔمـقذسمكم وايمِمـالة فمـعم ؽمـٝمد ايم٘مـقٞمكم وسم٘مـقن 

اهلل  )ؽمـبح٣من : ايمقهب٥م زمتٙمٗمكم احل٣مرضيـ َمـ ومبؾ اظمٔمٙمؿ وزمٔمد ذيمؽ يٙمٜمجقن مج٣مفمٝمـ٣م زمٗمـقهلؿ

وزمحٚمده( ٞمحق مخسكم َمرة َمع ومـراءة ؽمـقرة اإلطمـالص واظمٔمـقذسمكم وايمِمـالة فمـعم ايمٛمبـل 

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ويقه٤م ذيمـؽ اظمٔمٙمـؿ يمٙمٚمٝمـ٦م ووايمديـف وأهٙمـف وأوم٣مرزمـف َمٔم٣مرهمـف  صعم

وصمغماٞمف، وه٘مذا زمٔمد ىمؾ وهب٥م يستٚمرون دم ايمتسـبٝمح وايمتحٚمٝمـد واإلطمـالص واظمٔمـقذسمكم 

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ويقه٤م ذيمؽ اظمٔمٙمؿ ىمام ؽمبؼ ذىمره ويقاصٙمقن  وايمِمالة فمعم ايمٛمبل صعم
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رف ـس٥م ايمتس٣مزمٝمح زمؼمسمٝم٤م ايمٖمقاسمح َمـ ومبؾ اظمٔمٙمـؿ، ويٛمِمـذيمؽ ٞمحق ؽمبع وهب٣مت وختتؿ صمٙم

احل٣مرضون وه٘مذا سمستٚمر ايمتس٣مزمٝمح ظمدة شمالث يمٝم٣مرم ضمس٤م اظمٔمت٣مد ؽم٣مزمٗم٣م واظمٔمٚمقل زمـف ضم٣ميمٝمـ٣م 

ظمدة يمٝمٙمتكم، ويٗم٣مم اخلتؿ دم ايمٝمقم ايمرازمع إذا ىم٣من ايمتس٣مزمٝمح شمالث يمٝمـ٣مل أو دم ايمٝمـقم ايمث٣ميمـ٧م إذا 

تؿ دم ايمؼمزمـ٥م فمـعم ايمٗمـػم ي٘مـقن دم ايمِمـب٣مح، وإذا ىمـ٣من دم وإذا ىم٣من اخل، ىم٣من ايمتس٣مزمٝمح يمٝمٙمتكم

اظمسجد ي٘مقن زمٔمد أداء صالة ايمٔمٌم َمب٣مذة، وإذا سمؿ اخلتؿ دم ايمِمب٣مح خيتؿ َمـرة شم٣مٞمٝمـ٥م أول 

ايمٔمٌم، واخلتؿ فمب٣مرة فمـ سمالوة ايمٗمرآن همٝمٗمرأ ىمؾ ؾمخص صمزء َمـ ايمٗمرآن فمـعم إومـؾ، شمـؿ 

، ٤م َم٣م هق َمٔمٚمقل زمف دم ؽم٣مئر اخلتقَم٣متيبدأ اخلتؿ زمٗمراءة ايمسقر َمـ ايمّمحك إلم ايمٛم٣مس ضمس

شمؿ يٗمرأ اظمٔمٙمؿ اخلْمب٥م وإذا ىم٣مٞمقا َمقصمقديـ ؿمٙمب٥م فمٙمٚمتل زم٣منمري٤م وزم٣مضمرَمل ويْمٙمـؼ فمٙمـٝمٜمام 

َمٔم٣م )فمٝم٣مل ايمٔمٙمٚم٥م( همٝم٘مررون مج٣مفمٝم٣م ومراءة ايمٖم٣محت٥م، وفمٛمد َمـ٣م يٗمـرأ اظمٔمٙمـؿ اخلْمبـ٥م يٙمٜمجـقن 

 زم٘مثغم َمـ إذىم٣مر وايمِمالة فمعم ايمٛمبل اظمخت٣مر وايمت٣مَمكم-

اهلل همٝمـؽ(  ن يٛمتٜمل اظمٔمٙمؿ َمـ ومراءة اخلْمب٥م يٛم٣مدي أضمد اظمٔم٣مظم٥م زمٗمقيمف: )إومـرأ زمـ٣مركوزمٔمد أ

يٗمِمد زمذيمؽ اؽمتٚمرار احل٣مرضيـ دم ايمتالوة وفمٝم٣مل ايمٔمٙمٚم٥م دم ومراءة ايمٖم٣محت٥م ويبدأ طمتؿ ايمٗمرآن 

ايمذي ومد أذٞم٣م إيمٝمف ويٗمرأ اظمٔمٙمؿ اخلْمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ طمتؿ ايمٗمـرآن وفمٝمـ٣مل ايمٔمٙمٚمـ٥م 

ن دم َمقاصـٙم٥م إذىمـ٣مر إلم أن يٛمتٜمـل اظمٔمٙمـؿ َمــ اخلْمبـ٥م همٝمٛمٌمـف فمٝمـ٣مل ايمٔمٙمٚمـ٥م يستٚمرو

اهلل اؽمٗمٛم٣م ايمٕمٝم٧م( ويرسم٤م أضمد إفمٝم٣من ايمٖم٣محت٥م ويٛمٌمف ايٚمٝمع ويدار طمـالل  َم٘مرريـ: )ي٣م

ايمٙمٝم٣مرم ايمتل همٝمٜم٣م ايمتس٣مزمٝمح اظم٣مء وايمٗمٜمقة، ودم اخلتؿ يدار اظمـ٣مء وَمـ٣مء ايمـقرد إذا أومـٝمؿ ذيمـؽ دم 

دم اظمسجد يدار مجٝمع َم٣م ذىمرٞم٣مه َمـ َم٣مء وومٜمقة وَم٣مء ايمـقرد يّمـ٣مف إلم ذيمـؽ ايمؼمزم٥م وإن أومٝمؿ 

 دير ايمبخقر-

وَمـ اظمٔمروف أٞمف َمتقهمر فمٛمد ىمؾ ضم٣مهمـ٥م إدوات اظمتٔمٙمٗمـ٥م زم٣ميمقهمـ٣مة َمــ صمٛمـ٣مئز وؾمـْمػ 
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وؾمٚمط وَم٣م حيت٣مج إيمٝمـف يمٕمسـؾ اظمٝمـ٦م َمــ أدوات َمٛمٜمـ٣م اظمٕمتسـؾ اظمٔمـروف هٛمـ٣م زم٣ميمُمـج٤م 

ويستٔمٚمؾ دم ايمٕمسؾ ، اظمٝم٦م ؽمبع نمسالت ىمام هل ايمسٛم٥مويٕمسؾ ، وايمػماَمٝمؾ يمٙمامء ونمغم ذيمؽ

 وايمسدر وايم٘م٣مهمقر- (1)احلتٝم٘م٥م

هـذا َم٣م سمٝمّس ذضمف َمـ ايمٔم٣مدات اخل٣مص٥م زم٣ميمقهمٝم٣مت ؽم٣مئٙمكم اظمقلم ايمتقهمٝمؼ يمٙمٔمٚمـؾ زمـذيمؽ 

اهلل فمٙمـٝمٜمؿ  اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ واسمب٣مع ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح رضقان وايمتٚمسؽ ادي ايمٛمبل صعم

اهلل ورضـ٣مه دم  ـ اخلت٣مم فمٛمد ٞمزول احلامم زمٔمد فمٚمر ؿمقيؾ دم ؿم٣مفم٥موٞمسٟميمف سمٔم٣ملم ضمس، أمجٔمكم

 طمغم وفم٣مهمٝم٥م وؽمالَم٥م إٞمف ؽمٚمٝمع جمٝم٤م-

 ـــــــــــــــــ

 ٔمٚمؾ دم ايمتٛمٓمٝمػ-ٞمقع َمـ أٞمقاع ايمٛمب٣مسم٣مت يست (1)
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وَمـ ايمٔم٣مدات احلٚمٝمدة ايمتل سمٔمتػم دم احلٗمٝمٗم٥م فمٚمؾ إٞمس٣مين فمٚمٙمٝم٥م اإلٞمٗم٣مذ وايمٛمجدة واإلؽمـٔم٣مف 

أو فمٛمد ؽمٗمقط ؾمخص أو اٝمٚمـ٥م دم زمئـر أو اهلل َمـ ذيمؽ  ايمٖمقري فمٛمد ضمدوث ايمتٜم٣مب ٞم٣مر أصم٣مرٞم٣م

دم َمقومع طمْمر َمثؾ سمس٣مومط صمدران زمٝم٦م أو نمـغمه دم أي ضم٣مهمـ٥م َمــ ضمـقف سمـريؿ أو ضـقاضمٝمٜم٣م، 

همتجد ضم٣مل وومقع احل٣مدث َمـ يٛمـ٣مدي وئمٙمـؿ ايمٛمـ٣مس زمقومـقع احلـ٣مدث زمٗمقيمـف: )وايمٛمـ٣مر وايمبئـر( 

 زمئـر أو حتـ٦م زمِمقت فم٣مرم ودم احل٣مل يٟمسمقن ايمٛم٣مس يمإلٞمٗم٣مذ وإؿمٖم٣مء احلريـؼ وٞمجـدة َمــ وومـع دم

أٞمٗم٣مض زمٝم٦م هتدم همٝمٗمقَمقن زم٣مإلؽمٔم٣مف إلٞمٗم٣مذ ذيمؽ احلدث، ويٟمسمقن وهـؿ َمسـتٔمدون زم٣مظمٔمـدات 

اظمْمٙمقزم٥م َمـ َم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ رزمالت اظم٣مء وأسمٛم٣مك وحمـ٣مهمر وَمسـ٣مضمل ونمـغم ذيمـؽ ويتٔمـ٣موٞمقن 

زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣م فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمقاصم٤م فمعم ايمقصمف اظمْمٙمقب يمألَمر ايمذي صم٣مءوا َمـ أصمٙمـف ويقهمٗمـقن 

ح٣مدث ـاهلل سمٔم٣ملم َمـ وومـع دم ايمـ ٗمذون زمٗمدرةـاهلل سمٔم٣ملم وزمٖمّمؾ سمٔم٣موهنؿ وإطمالصٜمؿ ويٛم ٖمّمؾزم

اهلل  ٣م ذفمـفـَمٛمْمٙمٗمكم زمٚم  35ايمٗمِمص: چ ۆئ  ۆئ  ۇئچ     : َمستُمٜمديـ زمٗمقيمف سمٔم٣ملم

اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ زمِمدد ايمتٔمجٝمؾ واإل اع دم إٞمٗمـ٣مذ َمــ وومـع دم  اهلل صعم ٣م ؽمٛمف رؽمقلـوزمٚم

٦م أٞمٗم٣مض ونمغم ذيمؽ، وزمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ومٝم٣مَمٜمؿ زمٟمداء سمٙمؽ اظمٜمٚمـ٥م يٗمٖمـقن ضمريؼ أو نمريؼ أو حت

فمعم ٞمج٣مضمٜمؿ دم اظمٜمٚم٥م ايمتل صم٣مءوا َمـ أصمٙمٜم٣م َمـردديـ  يمف اهلل وؾم٣مىمريـ جمٚمقفم٥م واضمدة ضم٣مَمديـ

ايم٘مثغم َمـ إؾمٔم٣مر وإراصمٝمز دم َمرزضم٥م واضمـدة جيقيمـقن اـ٣م طمـالل ؾمـقارع احلـل وخيتٚمـقن 

 دم احل٣مهم٥م-َمرازضمٜمؿ فمٛمد وصقهلؿ إلم زمٝم٦م َمٗم

وومٝم٣مَمٜمؿ اذا ايمٔمٚمؾ وهذه اخلدَم٥م اإلٞمس٣مٞمٝم٥م سمْمقفم٣م َمـٛمٜمؿ هلل سمٔمـ٣ملم ؿمـ٣ميمبكم َمٛمـف إصمـر 

اهلل َمـ ؽمـبؼ وسمٗمـدم َمــ  اهلل ايم٘مريؿ، صمزى وايمثقاب وأن ي٘مقن ذيمؽ ايمٔمٚمؾ طم٣ميمِم٣م يمقصمف

 أزم٣مء وإصمداد ايمذيـ وم٣مَمقا زمؼمسمٝم٤م هذه إَمقر فمعم طمغم َم٣م يٛمبٕمل-
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ٛمد َم٣م يت٘مرم اظمقلم ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم اْمقل إَمْم٣مر دم أي همِمؾ َمـ ايمٖمِمقل يٗمقم ايم٘مثغم فم

َمـ أهؾ ايمبٙمد زم١مفمداد َم٣م يٙمزم يمٙمٖمسح واظمٛم٣مدر إلم زمٔمض اظمقاومع ايمتل سمتجٚمع همٝمٜم٣م ايمسٝمقل زمٔمد 

، وزمـ ؽمٜمٝمؾ، واظمِم٤م، َمسٝمٙم٥م همّمٙمقن : َمٛمٜم٣م: هْمقل إَمْم٣مر واظمٔمروهم٥م هذه اظمقاومع زم٣مظمسؾ

همٝمخرصمقن إلم إضمدى هذه اظمسؾ اظمذىمقرة يمٕمـرض ايمٛمزهـ٥م وايمؼمهمٝمـف ، يمّمٖم٣مريوا، وايمٕمِمـ

ك زم٣ميمٙمٕمـ٥م ايمدارصمـ٥م )َِمــَداد( ويّمـؿ اظمـداد سـٚمَ َمـ٣م يُ  : أي: افمعم ايمٛمٖمس وئمٚمٙمقن هلؿ َمٛمدرً 

جمٚمقفم٣مت َمـ ايمٛم٣مس ىمؾ جمٚمقفم٥م سم٘مقن فمعم ضمده جيٙمسقن حت٦م ـمؾ ايمٛمخٝمـؾ زمتٙمـؽ اظمُسـؾ 

ايمُم٣مي وايمٖمـرش وَمـ٣م حيتـ٣مصمقن إيمٝمـف َمــ َمـقاد  وَمٔمٜمؿ َم٣م يٙمزم َمـ أدوات ايمْمبخ وأدوات

نمذائٝم٥م وَمـ ؽم٘مر وؾم٣مي وومٝمٙمف وأنمٛم٣مم ضمٝم٧م سمب٣مذ ىمؾ جمٚمقفم٥م ايمٗمٝم٣مم زمْمبخ ايمقصمب٥م وفمٚمـؾ 

ايمُم٣مي وىمٙمٜمؿ َمتٔم٣موٞمقن زمٔمّمٜمؿ زمٔمّمـ٣م فمـعم ايمٗمٝمـ٣مم زمـذيمؽ سمٕمٚمـرهؿ ايمٖمرضمـ٥م وايمّسـور، 

َم٣م يدطمؾ  ويتب٣مديمقن طمالل سمٙمؽ ايٙمس٥م احلدي٧م وايمٗمِمص وايمٛمقادر ايمٖم٘م٣مهٝم٥م وايمٛمُمٝمد وىمؾ

 وايمسب٣مضم٥م- فمٙمٝمٜمؿ ايمّسور، ويٕمتسٙمقن دم َمٝم٣مه سمٙمؽ اظمسؾ وئمٙمٚمقن أوٓدهؿ ايمٔمقم

ىمام سمقصمد َمقاومع أطمرى يمٙمٛمزه٥م دم ىمثغم َمـ ؾمٔم٣مب سمريؿ َمٛمٜم٣م ؾمٔم٤م ايمٛمٔمغم وطمٝمٙمف ووادي 

فمٝمديد ووادي دَمقن وهذه اظمقاومع سمٗم٣مم ا٣م ايمٖمسح واظمٛم٣مدر فمٛمد هْمقل إَمْم٣مر ضمٝم٧م سمقصمـد 

 ٜم٣م اظمٝم٣مه-ا٣م أَم٣مىمـ سمتجٚمع همٝم

وَمـ ايدير زم٣ميمذىمر أن ايمٗمٝم٣مم اذه ايمٖمسح واظمٛم٣مدر يمٝمس حمِمـقرا فمـعم جمٚمقفمـ٣مت سمّمـؿ 

أفمدادا ومٙمٝمٙم٥م َمـ ايمٛم٣مس زمؾ سمٗمقم مجٝمع احلقف زمؼميؿ زم٣ميمٗمٝم٣مم زمتٙمؽ اظمٛم٣مدر فمعم َمسـتقى احل٣مهمـ٥م 

زمٟمىمٚمٙمٜم٣م ىمؾ ضم٣مهم٥م فمعم ضمده خيرصمقن إلم سمٙمؽ اظمسـؾ اظمـذىمقرة وَمٔمٜمـؿ مجٝمـع َمسـتٙمزَم٣مهتؿ 

 داء-يمقصمب٥م ايمٕم
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واظمٛمدر أن خترج دم يقم َمٔمكم ضم٣مهم٥م واضمدة زم٣ميمٔمدة اظم٘مقٞم٥م َمـ اهلـ٣مصمر واظمـراويس وايمْمـقس 

وايمدهمقف ويتحرىمقن مج٣مفمٝم٣م وَمٔمٜمؿ ايمُمٔمراء ويؼمصمزون دم ايمُمقارع زمام ئمت٣مدوهن٣م َمـ أٞمٕمـ٣مم 

ايمُمٔمراء إومقال اظمٔمػمة فمــ سمٙمـؽ ايمٖمرضمـ٥م زم٣مظمٛم٣مؽمـب٥م ايمسـٛمقي٥م أو ايمٖمِمـٙمٝم٥م  وأحل٣من ويتب٣مدل

إضمدى اظمسؾ ويٟمطمذون اظمقاومع اظمٛم٣مؽمب٥م يٙمقؽمٜمؿ حت٦م ـمؾ ايمٛمخٝمـؾ فمـعم ؾمـ٘مؾ  ويٗمِمدون

جمٚمقفم٣مت ويبسْمقن َم٣م فمٛمدهؿ َمـ أدوات يمْمبخ ايمْمٔم٣مم وايمُم٣مي ويب٣مذون ذزمح َمـ٣م َمٔمٜمـؿ 

َمـ إنمٛم٣مم وايامل وإزمٗم٣مر، وإَمقر همٝمام زمٝمٛمٜمؿ َمرسمب٥م وَمقزفمـ٥م همٚمـٛمٜمؿ َمــ يٗمـقم زم٣ميمـذزمح 

رب ايمُم٣مي وسمب٣مدل احلدي٧م ـخ ايمُم٣مي، وجيٙمسقن يمُموَمٛمٜمؿ َمـ يْمبخ ايمْمٔم٣مم وَمٛمٜمؿ َمـ يْمب

وايمٗمِمص وايمٛم٘م٣مت ايمٖم٘م٣مهٝم٥م ويسٚمع اظمسٚمع فمدة أحل٣من وأٞمٕم٣مم خمتٙمٖم٥م وهؿ دم أٞمـس ىم٣مَمـؾ 

وهمرح سم٣مم، وإذا ضمرض ووم٦م صالة ايمٓمٜمر وم٣مَمقا ٕداء ايمِمالة دم ايامفم٥م وزمٔمد ذيمؽ يتٛمـ٣مويمقن 

رح و ور وسمستٚمر ايٙمس٥م وصمب٥م ايمٕمداء، وزمٔمده٣م يممزمقن ايمُم٣مي، ويقاصٙمقن احلدي٧م دم هم

فمعم طمغم َم٣م يٛمبٕمل ضمتـك حيـكم وومـ٦م ايمٔمٌمـ ويِمـٙمقن وزمٔمـد ايمِمـالة جيٚمٔمـقن إدوات 

وايمٖمرش وحيٚمٙمقهن٣م فمعم ايامل أو احلٚمغم ضمٝم٧م ٓ سمقصمد آٞمذاك ايمسٝم٣مرات ويرىمبقن إؿمٖم٣مل 

ايمِمٕم٣مر فمعم ايامل واحلٚمغم ويتحرىمقن دم َمقىم٤م واضمد ضمتك يِمٙمقا إلم ضم٣مهمتٜمؿ همٝمستٗمبٙمٜمؿ 

ـون ايم٘م ثغم َمـ أزمٛم٣مء سمٙمؽ احل٣مهم٥م وزمٗمٝمـ٥م احلـقف إطمـرى همٝمتجٚمٔمـقن ىمتٙمـ٥م واضمـدة وُيٛمٌَم 

زمُمٝمخٜمؿ ويٛمتٓمٚمقن دم صٖمقف َمرسمب٥م ويؼمصمزون زمـام ئمت٣مدوٞمـف َمــ أٞمٕمـ٣مم وأحلـ٣من همٝمـدطمؾ 

ايمُمٔمراء زمكم صٖمقهمٜمؿ ايمقاضمـد سمٙمـق أطمـر ئمْمـقهنؿ إومـقال ضمسـ٤م اظمٛم٣مؽمـب٥م وايمـزَمـ، 

 دم مجٝمع ايمُمقارع زمحـ٣مهمتٜمؿ، وايمٖمرضمـ٥م سمٕمٚمـر وسمرضب ايمْمبقل ويتحرىمقن َمقاصٙمكم ايمسغم

وه٘مـذا يٗمّمـقن ، ايٚمٝمع وايمٛمس٣مء َمـ ذاهم٣مت اظمٛم٣مزل يٛمٓمرن ذيمؽ اظمُمٜمد ويتب٣مديمـ احلجغم

َمٔمٓمؿ ووم٦م ايمٔمٌمي٥م إلم ومرب اظمٕمرب وزمذيمؽ سم٘مقن ايمٛمٜم٣مي٥م ظمٛمدر سمٙمؽ احل٣مهم٥م، وه٘مذا سمٗمقم 
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اظمٛمدر فمعم أصح٣مب احل٣مهم٥م زمٗمٝم٥م احلقف إطمرى زم٣مظمٛمدر فمعم ضمس٤م ذيمؽ اظمٛمقال، وٓ يٗمتٌم 

همٗمط زمؾ يُم٣مرىمٜمؿ ايم٘مثغم َمـ ضمٝمٜمؿ ونمغمه َمـ إضمٝم٣مء يمٙمٚمُم٣مرىم٥م دم إهمراح وايمتُمجٝمع، ىمام 

يٗمقم زم٣مظمٛمدر ايمسٛمقي أو ايمٖمِمقم َمـ يٗمقَمقن زمتُمٗمٝمؼ إرض زمٟمزمٗم٣مرهؿ وايمزرافم٥م فمٙمٝمٜم٣م وهؿ 

ٔمٓمٚمٜمـؿ َمـ يسٚمقن زم٣ميمبٗم٣مرة ىمٛمٝم٥م زمحرهمتٜمؿ ايمٗم٣مئٚمقن ا٣م، وهـ٠مٓء جمٚمقفمـ٥م ىمبـغمة صمـدا َم

يس٘مٛمقن زمح٣مرة اخِلٙمٝمػ وفمٝمديد وايمـبٔمض يسـ٘مـ زمحـ٣مرة ايمٛمقيـدرة ودَمـقن وايمسـقيري، 

ويٗمقَمقن اذا اظمٛمدر دم إضمدى اظمسؾ وَمدادهؿ وَمٛمدرهؿ َمُمٜمقر وَمٔمروف ويمف رواج ىمبـغم 

ويٖمرح ايمٛم٣مس زمف، ويتٜمٝمئقن يمف، ويؼمومبقن سمٙمؽ ايمٖمرصـ٥م ظمـ٣م دم ذيمـؽ اظمٛمـدر اظمسـٚمك زمٚمـداد 

، ويٗم٣مم ذيمؽ اظمداد دم إضمدى اظمسؾ  ىمام سمٗمـقم زمـف احلـقف ايمتـل ومـد ايمبٗم٣مرة َمـ ٞمقادر فمجٝمب٥م

حتدشمٛم٣م فمٛمٜم٣م وي٘مقن يمذيمؽ ايمٝمقم زمسط ىمبغم فمٛمد مجٝمع ايمٛم٣مس، وحيرضه ىمثغم َمـ طم٣مرج َمديٛمـ٥م 

ايمٝمقم احل٣مهمؾ اظمُمٜمقد ايمذي يتؿ آؽمتٔمداد يمف َمـ ومبـؾ أن حيـكم  سمريؿ ذيمؽ َمث٣مل يمٙمٔمب٥م ايمبٗم٣مرة

ايم٘مبغمة ايمتل سمّمؿ أفمدادا ضخٚم٥م وه٣مئٙم٥م َمــ ايمبٗمـ٣مرة َمــ  َمقفمده زمٚمدة ؿمقيٙم٥م همتٗم٣مم اظمرازح

زمحل اخلٙمٝمػ وفمٝمديد ويٛمّمؿ إيمٝمٜمؿ نمـغمهؿ َمــ زمٗمٝمـ٥م  ىمؾ َم٘م٣من ىمام يٗمقم ايمٔمامل ايمس٣مىمٛمقن

ايمبٗمـ٣مرة يتٗمـدَمقن سمٙمـؽ اظمـرازح  َمــ وجمٚمقفم٣مت، وايم٘مثغم جمٚمقفم٣مت إضمٝم٣مء ويؼمزضمقن

يٚم٘مٛمف َمـ ايمٛمٔمـٝمش زمجـقدة ويٗمقَمقن زم٣ميمٛمٔمٝمش ضمٝم٧م فمٛمد ايم٘مثغم َمٛمٜمؿ ايمُمٔمر ايمْمقيؾ ايمذي 

ذيمؽ ايمُمٔمر َم٣م حيت٣مج إيمٝمف َمـ فمٛم٣مي٥م ىم٣مَمٙم٥م وهيتٚمقن زمـف اهتامَمـ٣م  ىم٣مٞمقا ئمْمقن وإضم٘م٣مم ٕهنؿ

زم٣ميمٕم٣م، همتبدأ اظمرازح ويتحرك ايمرىم٤م َمــ ؽمـ٣مضم٥م اظمسـٚمر زمـ٣مخلٙمٝمػ دم ايمٖمـؼمة ايمِمـب٣مضمٝم٥م دم 

اظمٛم٣مؽمـ٤م  نؿمريٗمٜمؿ إلم اظمسٝمٙم٥م اظمقومع ايمذي سمتؿ همٝمف صمٙمس٥م اظمداد وسمٟمطمذ ىمـؾ جمٚمقفمـ٥م اظم٘مـ٣م

، ايمــذزَم٣مح يــذزمح حتــ٦م ـمــؾ ايمٛمخٝمــؾ وسمبــ٣مذ سمٙمــؽ اظمجــ٣مَمٝمع َمٜم٣مَمٜمــ٣م اظمقىمٙمــ٥م اــ٣م همتجــد

 ، وأدوات ايمُم٣مي َمبسقؿم٥م، يْمبخ وايمْمب٣مخ
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 وظفر ػقفا بعض اليؼارة بشعرهم الطوولؼدمية صورة 

يمٕمــرض إدطمــ٣مل إٞمــس : وايمٗمِمــص وايمٛم٘مــ٣مت سمــروى، واحلــدي٧م َمتبــ٣مدل، يٕمٛمــل (1)واظمٕمٛمــل

آنمتس٣مل نـ فمٛمده ايمرنمب٥م يمٙمٕمسؾ وَمـ فمٛمده ايمٗمدرة واظمٔمرهم٥م يمٙمٔمـقم وايمسـب٣مضم٥م  ىمام يتؿ، رورـوايمس

ويٚمـر ، وَمـ مل ئمرف ايمٔمقم وايمسب٣مضم٥م جيد يمف َمقاومع ضمس٤م ومدرسمـف ورنمبتـف، دم َمقاومع اظمٝم٣مه ايمٔمٚمٝمٗم٥م

فمٙمٝمٜمؿ ذيمؽ ايمٝمقم دم همرح و ور وايٚمٝمع َمبسقؿمكم وَمرسم٣مضمكم َمتب٣مديمكم آضمـؼمام زمٝمـٛمٜمؿ ىمـٟمهنؿ 

اضمدة سمسقدهؿ روح اإلطم٣مء وايمتٔم٣مون، وه٘مذا يستٚمرون فمـعم هـذا احلـ٣مل وإذا دطمـؾ أهمراد أ ة و

رزمقن ـووم٦م أداء همريّم٥م ايمٓمٜمر صٙمقا دم مج٣مفم٥م وزمٔمد ذيمؽ يتٛم٣مويمقن ؿمٔم٣مم ايمٕمداء وزمٔمـد ايمٕمـداء يُمـ

 ـــــــــــــــــ

اهلل وايمِمالة وايمسالم فمعم  أي اظمٛمُمد ايمذي يٛمُمد زمٔمض ايمٗمِم٣مئد احلسٛم٥م ايمتل يتّمٚمٛمٜم٣م ذىمر : اظمٕمٛم ل   (1)

اهلل وؾمٝمئ٣م َمـ ايمٖم٘م٣مه٥م وٞمحق ذيمؽ ىمام هق َمٔمروف دم سمٙمؽ ايمبٙمدة ونمغمه٣م، ويمٝمس اظمراد  رؽمقل

 ق اظمحرَم٥م همح٣مؾم٣مهؿ َمـ ذيمؽ-زم٣ميمٕمٛم٣مء ايمٕمٛم٣مء اظمحرم ايمذي يدفمق يمٙمٖمس٣مد، وسمرضب همٝمف آٓت ايمٙمٜم
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حكم ـايمُم٣مي وسمستٟمٞمػ ايٙمس٥م يمتب٣مدل احلدي٧م وايمٗمِمص وايمٛم٘مـ٣مت وايمٖم٘م٣مهـ٥م، وه٘مـذا إلم أن يـ

قن َمـ اظمجٙمس فم٣مئديـ َمـ َمقاومـع ايمٛمزهـ٥م همٝمِمٙمق، رـووم٦م صالة ايمٔمِم ن ايمٔمٌم دم مج٣مفم٥م ويٛمٖمّم 

ؿمريٗمٜمؿ إلم أضمٝم٣مئٜمؿ زمبٙمدهؿ ايمٕمٛم٣مء سمريؿ َمسٗمط رأؽمٜمؿ همٝمجٚمٔمقن َم٣م فمٛمـدهؿ َمــ  يمذيمؽ اظمٛمدر دم

أدوات وَمـ همرش وحيٚمٙمقهن٣م فمعم اإلزمؾ واحلٚمغم ويرىمـ٤م ىمبـ٣مر ايمســ وإؿمٖمـ٣مل وئمـقدون إلم 

ايمؼمزم٥م وهؿ يؼمزضمقن همٝمام يسٚمك زم٣مخل٣مزمـ٥م وأَمـ٣مَمٜمؿ ايمبٗمـ٣مرة ضمٝمٜمؿ زم٣مخلٙمٝمػ وفمٝمديد َم٣مريـ زمٚمسٝم٣مل 

وايامهـغم ، يٛمٔمُمقن وايمٛمس٣مء فمعم ضم٣مهم٥م ايمُمقارع وَمـ ذاهم٣مت وٞمقاهمذ ايمبٝمـقت حيجـرن وئمـٝمْمـ

حمتُمدة سمتٖمرج وسمُم٣مرك دم سمٙمؽ إهمراح يٕمٚمره٣م ايمٖمرح وايمّسور وئمتـػم هـذا اظمٛمـدر فمٝمـد ىمـػمى 

اهلل سمٔم٣ملم أن حيٖمظ يمٛم٣م هذا ايمـؼماث  ا صمدا، ٞمسٟملويقم ؽمٔمٝمد يسجؾ زمامء ايمذه٤م وَمقؽمؿ فمٓمٝمؿ صمد

اهلل ايمُمـٚمؾ وهيٙمـؽ  ايمٗمٝمؿ ويٗمٝمض َمـ يٗمقم زم١مضمٝم٣مئف وزم١مفم٣مدة ؿم٣مزمٔمف فمعم َم٣م ىم٣من وزيـ٣مدة وان جيٚمـع

اهلل آزم٣مءٞمـ٣م وؾمـٝمقطمٛم٣م  ويدَمر َمـ ضٝمع وَمـ أَم٣مت وهمقت فمٙمٝمٛم٣م هـذه ايمٔمـ٣مدات احلسـٛم٥م وأن يقهمـؼ

هذه ايمٔم٣مدات وهـذا ايمـؼماث اخل٣ميمـد وأن ي٘مـقن دم  وَمٗم٣مدَمتٛم٣م وومٝم٣مداسمٛم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمح٧م فمعم إضمٝم٣مء

فمقن ايٚمٝمع ويٟمطمذ زمٝمدهؿ وئمٝمٛمٜمؿ وئم٣موهنؿ فمعم احلرص وايمسٔمل إلضمٝم٣مء َم٣م اٞمـدرس َمــ سمٙمـؽ 

ايمذىمري٣مت واهلل اظمقهمؼ واظمٔمكم، واذا ي٘مقن اخلت٣مم يمذىمر ٞمزر يسغم َمـ زمٔمـض فمـ٣مدات سمـريؿ ايمـذي 

٘مـريؿ أن ي٘مـقن مجٔمـل هلـذا ايمـديمٝمؾ طم٣ميمِمـ٣م سمّمٚمٛمتف صٖمح٣مت هذا ايمديمٝمؾ ايمٗمقيؿ ؽم٣مئال اظمقلم ايم

اهلل ايمٔمقم ايمٔمٓمٝمؿ يمٝمٛمتٖمع زمف ايٚمٝمع، وسمريؿ نمٛمٝم٥م فمـ ايمُمٜمرة وضمرص٣م َمٛمل فمعم إشمب٣مت َمـ٣م صمـ٣مء  يمقصمف

)َم٣م ىمتـ٤م  : ٣م يمٗمقل ايمٗم٣مئؾدم هذا ايمديمٝمؾ ويمٕمرض ايمتػمك وضمِمقل اظمدد مجٔم٦م هذه ايمسْمقر سمْمبٝمٗمً 

ايمقىمٝمؾ وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زمـ٣مهلل وهـق فمـعم  وَمْر وَم٣م ضمٖمظ همر( واهلل طمغم ؾمٜمٝمد وهق ضمسبٛم٣م وٞمٔمؿ

اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وآيمف وصحبف وؽمٙمؿ واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم فمدد طمٙمٗمـف  ىمؾ رء ومدير وصعم

 ىمٙمامسمف- ورض٣م ٞمٖمسف وزٞم٥م فمرؾمف وَمداد
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 وحيسـ ظمـ أراد ايمتٔمرف فمعم سمريؿ أن يزور همٝمٜم٣م إؾمٝم٣مء أسمٝم٥م:

وَمـ ، يقصمد دم سمريؿ فمدد َمـ احل٣مرات ايمتل ذىمرت دم ايمت٣مريخ وايمؼماصمؿ : يؿضم٣مرات سمر (1)

 : ويمٔمؾ أؾمٜمر ضم٣مرات سمريؿ، أومدم ضم٣مرات سمريؿ فمعم اإلؿمالق ضم٣مرة اخِلٙمٝمػ

 ٝمػ وفمٝمديد- اخِلٙمَ  (أ )

ـ هذه احل٣مرة ىمؾ َمـ (ب ) قق ويدطمؾ ضٚم  واظمحٝمٓمرة- ايمرضٝمٚم٥م وطمٝمٙمف : ايمس 

 ايمٛم قْيَدِرة- (ج )

 ايمَسِحٝمؾ واخَلٙمِٝمػ- (د )

 -احَل٣موي (ه )

 دَمقن-             (و )

َمديٛم٥م سمريؿ فمرف أهٙمٜمـ٣م زم٘مثـرة ايمٔمبـ٣مدة وآصمتٜمـ٣مد همـٝمام  إنَ  : اظمٔم٣مزمد واخلٙمقات إشمري٥م (2)

، ضمٝم٧م رسمبقا أوومـ٣مهتؿ يمـذيمؽ، هم٘م٣مٞمقا َمث٣مزمريـ فمعم سمالوة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، يٗمراؿ َمـ اهلل

وم٣مَمقا يمـٝمٙمٜمؿ ويمٗمد أزمٗمقا يمٛم٣م سمٙمؽ اظمآشمر ايمتل ؿم٣مظم٣م ، هم٘م٣مٞمقا ٓ يؼمىمقن ومٝم٣مم ايمٙمٝمؾ وايمتٜمجد

 : وَمـ أؾمٜمر سمٙمؽ إَم٣مىمـ زمٔمد اظمس٣مصمد وايمبٝمقت، َمتٜمجديـ يمراؿ همٝمٜم٣م

 طمٙمقة اإلَم٣مم ايمٔمٝمدروس، وسمٗمع زمٚمسجد اإلَم٣مم ايمٔمٝمدروس-  ,1

 طمٙمقة ايمُمٝمخ ؽمٔمد، وسمٗمع زمٚمسجد  صمٝمس-  ,2

 َمٔم٣مزمد فمدد َمـ ايمس٣مدة زمٛمل فمٙمقي دم صمبؾ ايمٛمٔمغم-   ,3

 وسمٗمع زمٚمسجد  صمٝمس-، طمٙمقة اخلرض  ,4

يمٝمتٔمـرف : يٛمبٕمل يمٙمزائر ظمديٛم٥م سمريؿ أن يزور ؾمٝمقخ ايمـبالد : وأفمٝم٣مهن٣مزي٣مرة ؾمٝمقخ ايمبالد  (3)
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وَمـ طمالهلؿ يتٔمرف فمعم سمـ٣مريخ اظمديٛمـ٥م، يمغمسمـبط ، همٚمديٛم٥م سمريؿ زاطمرة زم٣ميمٔمٙمامء، فمٙمٝمٜمؿ

 زمقاؽمْمتٜمؿ زمٟمؽم٣مٞمٝمد ايمرصم٣مل أهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمّمؾ وايمقٓي٥م-

)ىمٛمـ٦م  : بـقر زمٗمقيمـفيمٗمد أَمرٞم٣م رؽمقيمٛم٣م فمٙمٝمف ايمِمالة وايمسـالم زمزيـ٣مرة ايمٗم : زي٣مرة اظمٗم٣مزمر (4)

وَمٗمػمة َمديٛم٥م سمـريؿ  (1) هنٝمت٘مؿ فمـ زي٣مرة ايمٗمبقر، أٓ همزوروه٣م: هم١مهن٣م سمذىمرىمؿ زم٣مٔطمرة(

 فمرهم٦م زمؼمزم٥م )زمَُم٣مر( وسمت٘مقن َمـ شمالث سمرب هل:

وهل ايمتل ا٣م ومبقر ىمثغم َمـ ايمس٣مدة ايمٔمٙمقيكم، وأول َمـ دهمـ ا٣م َمـ ايمس٣مدة زمٛمل  : َزْٞمَبؾ  (1

ـ، ويقصمد اـ٣م ومـػم ايمٖمٗمٝمـف ـ ه529ؿ اظمتقذم ؽمٛم٥م فمٙمقي اإلَم٣مم فمقم زمـ فمٙمقي طم٣ميمع ومس

اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زم٣مفمٙمقي وأوٓده، وا٣م أيًّم٣م ومػم اإلَم٣مم فمبدايمرمحـ ايمسٗم٣مف، وومـػم 

ازمٛمف اإلَم٣مم فمٚمر اظمحّم٣مر وإطمقاٞمف، ون٣م حيسـ ذىمره أن ايمبٔمض ئمتٗمدون أن هذه اظمٗمػمة 

زمٔمض َمقسمك أهؾ سمـريؿ  طم٣مص٥م زم٣ميمس٣مدة ايمٔمٙمقيكم همٗمط، وهذا نمغم صحٝمح زمؾ يدهمـ ا٣م

 ضمس٤م سمرسمٝم٤م ايمسٙمػ ر ي اهلل فمٛمٜمؿ-، َمـ نمغم ايمس٣مدة زمـ فمٙمقي

وهل ايمتل ا٣م ومبقر اظمُم٣ميخ َمثؾ آل زم٣مهمّمؾ وآل اخلْمٝم٤م ونمغمهؿ، وَمـ أؾمٜمر  : همريط  (2

ويمٝمس٦م هذه اظمٗمـػمة طم٣مصـ٥م زم٣مظمُمـ٣ميخ ىمـام ، َمـ دهمـ ا٣م ايمُمٝمخ ؽمٔمد زمـ فمقم زم٣مَمدضم٨م

يؿ َمقسم٣مهؿ ضمس٤م سمرسمٝم٤م ايمسٙمػ ر ي اهلل يٓمـ ايمبٔمض، زمؾ يدهمـ ا٣م فمدد َمـ أهؾ سمر

 فمٛمٜمؿ-

ٚمد ازمٛمل ايمُمٝمخ ؽم٣ممل أىمدر ونمغممه٣م ـوَمـ أؾمٜمر َمـ دهمـ ا٣م ايمُمٝمخكم حيٝمك وأضم : أىمدر (3

 َمـ أهؾ ايمِمالح وايمٔمٙمؿ وايمقٓي٥م-

 ـــــــــــــــــ

 رواه َمسٙمؿ دم صحٝمحف- (1)
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 : وسمرزم٥م زمُم٣مر سمتٚمٝمز فمـ نمغمه٣م َمـ اظمٗم٣مزمر زمٟمَمقر َمـ أمهٜم٣م

ضمٝمـ٧م ، ضمـروب ايمـردة وصمقد مج٣مفم٥م َمـ ايمِمح٣مزم٥م ايمبدريكم ايمذيـ وصٙمقا إلم سمريؿ دم , أ

أصٝمبقا زمجراضم٣مت زم٣ميمٕم٥م دم َمٔمرىمتٜمؿ َمع اظمرسمديـ َمـ ضقاضمل سمريؿ، وظم٣م ىم٣مٞم٦م سمريؿ 

وسمٗمـع ومبـقرهؿ دم ، همتـقدم زمٔمّمـٜمؿ اـ٣م، مل يرسمد َمـ أهٙمٜم٣م أضمد، رنمبقا دم ايمٔمالج ا٣م

 ايٜم٥م ايمممومٝم٥م َمـ ايمسٗمٝمٖم٥م ايمتل ا٣م ومػم ؽمٝمدٞم٣م ايمٖمٗمٝمف اظمٗمدم-

فمدد ىمبغم َمـ ايمٔمٙمامء وايمِم٣محلكم ايمذيـ وأىمدر( )زٞمبؾ وهمريط يقصمد دم َمٗمػمة سمريؿ  , ب

 فمرف سم٣مرخيٜمؿ-

: ٓ جيد ايمزائر ظمٗمػمة سمريؿ صٔمقزم٥م دم ايمقصقل إلم َمـ يريد ايمقومقف فمعم ومػمه يمزي٣مرسمـف , ت

 ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح ومد رسمبقا دهمـ َمقسمك ىمؾ أ ة إلم صمقار زمٔمّمٜمؿ-  ٕنَ 

 ٛم٥م:صمدول زمٟمهؿ اظمٛم٣مؽمب٣مت ايمتل سمٗم٣مم زمٚمديٛم٥م سمريؿ وضقاضمٝمٜم٣م طمالل ايمس

 وومتٜم٣م َم٘م٣مهن٣م اظمٛم٣مؽمب٥م ايمُمٜمر

 يمٝمٙم٥م ايمٔم٣مذ َمـ حمرم َمسجد زم٣مفمٙمقي ومراءة همّم٣مئؾ يقم فم٣مؾمقراء حمرم

ـ فمٝمسك حمرم  حمرم احلسٝمس٥م زي٣مرة اظمٜم٣مصمر إلم اهلل أمحد زم

ـ َمُ  ايمٙمسؽ زي٣مرة ايمِمح٣ميب فمب٣مد زمـ زممم حمرم  حرمـزمٔمد ايمٔم٣مذ َم

 ٞمجؿ طمب٣مء ضمقؿم٥م ايمُمٝمخ٥م زي٣مرة ايمُمٝمخ٥م ؽمٙمْم٣مٞمف حمرم

 صمبؾ ايمرهمٝمػ + طمر رزمقعآومراءة  صٖمر

 حٝمل ايمديــنم٣مر آل َمُ 

 آطمر أرزمٔم٣مء

 آطمر أرزمٔم٣مء ـــــــــــ َمداد أطمر رزمقع صٖمر

 رزمٝمع إول 12يمٝمٙم٥م  َمسجد زم٣مفمٙمقي ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول
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 وومتٜم٣م َم٘م٣مهن٣م اظمٛم٣مؽمب٥م ايمُمٜمر

َمسجد  + َمسجد اظمحّم٣مر ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

َمسجد  + أمحد ازمـ ايمٖمٗمٝمف

 ايمُمٝمخ فمٝمديد

 رزمٝمع إول 12همجر 

 رزمٝمع  12 اظمُمٜمد زي٣مرة اظمُمٜمد رزمٝمع إول

 آطمر أضمد ايمسبغم َم٘م٣من وٓدة اإلَم٣مم احلداد ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

 َمس٣مء آطمر أضمد سمرزم٥م زٞمبؾ ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

 طمر اشمٛمكمصب٣مح آ ومب٥م اإلَم٣مم فمبداهلل ايمٔمٝمدروس ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

زمـ همّمؾ ازاوي٥م ايمُمٝمخ ؽم٣ممل  ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

 زم٣مهمّمؾ

 صب٣مح آطمر شمالشم٣مء

 صب٣مح آطمر أرزمٔم٣مء رزم٣مط سمريؿ ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

َمسجد احلبٝم٤م فمبداهلل زمـ  ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

 ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس

 فمٌم آطمر أرزمٔم٣مء

ومرب زمئر أٞمٝمس٥م يمٙمحبٝم٤م فمقم  ايمٛمبقي٥م ومراءة ايمسغمة رزمٝمع إول

 احلبًم 

 آطمر مخٝمس

 فمٌم آطمر مجٔم٥م  َمسجد ايمسٗم٣مف ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م رزمٝمع إول

زمـ ضمسكم ا فمبداهللضمقل احلبٝم٤م  رزمٝمع ايمث٣مين

 زمـ ؿم٣مهر

 رزمٝمع ايمث٣مين 17 َمسٝمٙم٥م آل ايمُمٝمخ

 رزمٝمع ايمث٣مين 22 ؽمٝمئقن زمـ حمٚمد احلبًماضمقل احلبٝم٤م فمقم  رزمٝمع ايمث٣مين
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 وومتٜم٣م َم٘م٣مهن٣م اظمٛم٣مؽمب٥م ايمُمٜمر

 أول يمٝمٙم٥م َمـ رصم٤م َمسجد ؽمقي٥م ضمرضة ٜمر رصم٤مؾم

َمسجد أمحد  + َمسجد اظمحّم٣مر ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م ؾمٜمر رصم٤م

ـ ايمٖمٗمٝمف  َمسجد ايمُمٝمخ فمٝمديد + ازم

همجر ايمٝمقم إول َمـ 

 رصم٤م

زمٝم٦م احلبٝم٤م ضمسكم زمـ  ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م ؾمٜمر رصم٤م

 فمبداهلل فمٝمديد

اخلٚمٝمس ايمث٣مين َمـ 

 رصم٤م

زمـ ازاوي٥م احلبٝم٤م ه٣مدي  طمتؿ صحٝمح ايمبخ٣مري ؾمٜمر رصم٤م

 ضمسـ ايمسٗم٣مف

ايٚمٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ 

 رصم٤م

 َمـ رصم٤م 27يمٝمٙم٥م  َمسجد زم٣مفمٙمقي ومِم٥م اإل اء واظمٔمراج ؾمٜمر رصم٤م

 آطمر أرزمٔم٣مء صم٣مَمع سمريؿ ومراءة ايمسغمة ايمٛمبقي٥م ؾمٜمر رصم٤م

 ؾمٔمب٣من 9صب٣مح  ؾمٔم٤م ٞمبل اهلل هقد فمٙمٝمف ايمسالم زي٣مرة آل زمٙمٖمٗمٝمف ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

 زمٔمد زي٣مرة آل زمٙمٖمٗمٝمف ؾمٔم٤م ٞمبل اهلل هقد فمٙمٝمف ايمسالم ادزي٣مرة آل احلد ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

 ؾمٔمب٣من 9فمٌم  ؾمٔم٤م ٞمبل اهلل هقد فمٙمٝمف ايمسالم زم٣مفمٙمقي زي٣مرة آل ضم٣مَمد ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

 ؾمٔمب٣من 12صب٣مح  ؾمٔم٤م ٞمبل اهلل هقد فمٙمٝمف ايمسالم زي٣مرة آل ؾمٜم٣مب ايمديـ ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

زمٔمد زي٣مرة آل ؾمٜم٣مب  د فمٙمٝمف ايمسالمؾمٔم٤م ٞمبل اهلل هق زي٣مرة آل ايمُمٝمخ أيب زم٘مر زمـ ؽم٣ممل ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

 ايمديـ

 ؾمٔمب٣من 11 ؾمٔم٤م ٞمبل اهلل هقد فمٙمٝمف ايمسالم زي٣مرة اظمٛم٣مهٝمؾ ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

 ؾمٔمب٣من 15 صم٣مَمع سمريؿ ومراءة ايمٛمِمػ َمـ ؾمٔمب٣من ؾمٜمر ؾمٔمب٣من

 يمٝمٙم٥م ايمت٣مؽمعزمٝم٦م َمٗم٣مم اإلَم٣مم فمبداهلل زم٣مفمٙمقي  ايمتٜمٛمئ٥م زم٣ميمُمٜمر ؾمٜمر رَمّم٣من
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 وومتٜم٣م َم٘م٣مهن٣م اظمٛم٣مؽمب٥م ايمُمٜمر

 زمٝم٦م َمٗم٣مم اإلَم٣مم احلداد + 

 صمٙمس٥م فم٣مَم٥م  ٣منؾمٜمر رَمّم

 )زمدر ايم٘مػمى(

زمـ ازمٝم٦م احلبٝم٤م فمٙمقي 

 فمبداهلل زمـ ؾمٜم٣مب

 يمٝمٙم٥م ايمس٣مزمع فممم

 (9,29) َمس٣مصمد سمريؿ طمتؿ ايمٗمرآن ؾمٜمر رَمّم٣من

 أول يمٝمٙم٥م َمـ ايمُمٜمر َمس٣مصمد سمريؿ إضمٝم٣مء يمٝمٙم٥م ايمٔمٝمد ؾمقال رؾمٜم

 (6,11) َمس٣مصمد سمريؿ طمتؿ ايمٗمرآن ؾمٜمر ؾمقال

 (8,12) زمٝمقت أفمٝم٣من سمريؿ ايمتٜم٣مين زم٣ميمٔمٝمد ؾمٜمر ؾمقال

 يقم ايمس٣مزمع ـــــ َمْمٙمع احلْم٤م ؾمٜمر ذي احلج٥م

 ذي احلج٥م 9 ايمتٔمريػ زمخٝمٙم٥م ايمتُمبف زمٟمهؾ فمرهم٣مت ذي احلج٥م
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 اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ زمسؿ

زمـ ا زمـ حمٚمد همٗمد أؿمٙمٔمٛمل إخ ايمٖم٣مضؾ إدي٤م اظمتحقم زمٟممجؾ ايمٖمّم٣مئؾ ضم٣مَمد، احلٚمد هلل

ؾمٜم٣مب ايمديـ فمعم َم٣م مجٔمف وىمتبف همٝمام ئمت٣مد همٔمٙمف َمـ ايمٔمقائد احلسٛم٥م ايمٖمٔمٙمٝمـ٥م ايمتـل يٗمـقم اـ٣م 

فمـعم ايٚمقع وسمٔمٗمد دم َمديٛم٥م سمريؿ ونمغمه٣م دم أؾمٜمر ايمسٛمكم اهلجريـ٥م ىمـؾ ؾمـٜمر فمـعم ضمـدة 

اهلل  وَم٣م ذىمره ومجٔمف صحٝمح وواومع وومد ؾم٣مهدٞم٣مه وضمرضٞم٣مه همجـزاه، ضمس٤م َم٣م ذىمره ومجٔمف

أيمػ طمغم ضمٝم٧م ضمٖمظ يمٛم٣م سمراشم٣م ه٣مَم٣م وفمقائد ضمسٛم٥م سمٗم٣مم َمـ نمغم ٞم٘مغم فمعم نر ايمسٛمكم ٕهن٣م ومد 

، أو ٓ ي٘مقن هل٣م أي افمتب٣مر وٓ اهتامم دم اظمستٗمبؾ يمتٗمٙم٤م ايمزَمـ٣من وسمْمـقره، سمٛمسك دم اظمستٗمبؾ

ٕن : ٜم٣م وسمٗمٝمٝمده٣م آىمد يمٙمٔمٚمؾ ا٣م فمعم ضمس٤م وومقفمٜم٣م دم َمقاومٝمتٜم٣م ايمزَمٛمٝم٥مـتٖم٣مظ زمٚمٔمرهمتهم٣مٓضم

اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمـد وآيمـف  اهلل ايٚمٝمع ظم٣م همٝمف اخلغم وصعم وهمؼ.ايمٔم٣مدة حم٘مٚم٥م ىمام هق َمٔمروف

 وصحبف وؽمٙمؿ-

 : اهلل  إلمىمت٤م ذيمؽ ايمٖمٗمغم                                                                   

 اهلل اظمُمٜمقر زمـ فمبد زمـ أمحد فمٚمر                                            

 م1997أىمتقزمر ؽمٛم٥م  8اظمقاهمؼ   ه1418مج٣مد أطمرة ؽمٛم٥م 7
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احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وايمِمالة وايمسـالم فمـعم اهلـ٣مدي إَمـكم  ،اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ زمسؿ

 وزمٔمـد --  ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آيمف وصحبف أمجٔمكم-

ٕهؾ سمريؿ ايمٕمٛم٣مء وٞمقاضمٝمٜم٣م فم٣مدات ىمثغمة سمتٔمٙمؼ زمُمئقهنؿ وأضمقاهلؿ اخل٣مص٥م وايمٔم٣مَم٥م  هم١منَ 

يؿ َمُمـك وَمٛمٜم٣م َم٣م يتٔمٙمؼ زمبٔمض اظمٛم٣مؽمب٣مت ايمديٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م، وايم٘مثغم َمـ هذه وسمٙمـؽ ومـد

اهلل فمٙمـٝمٜمؿ أمجٔمـكم، وهلـذا همـ١من َمــ  فمٙمٝمٜم٣م أزم٣مء وإصمداد وأؽمالهمٛم٣م ايمِمـ٣محلقن رضـقان

إصمدر زمٚمـ يٙمٝمٜمؿ َمـ إزمٛم٣مء وإضمٖم٣مد أن حيرصقا فمعم ضمٖمظ سمٙمؽ ايمٔم٣مدات وفمدم ايمتٖمريط 

 همٝمٜم٣م طمِمقص٣م َم٣م ىم٣من َمٛمٜم٣م فمعم أؽم٣مس ديٛمل وؽمٙمٖمل-

همرأيتف همريدا دم ٞمقفمف مجـع همٝمـف َم٠ميمٖمـف  وومد ومرأت ىمت٣مب )ايمديمٝمؾ ايمٗمقيؿ دم ذىمر فم٣مدات سمريؿ(

زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ ايم٘مثغم َمـ فم٣مدات أهؾ سمريؿ وٞمقاضمٝمٜم٣م، وومد  اهلل زمـ فمبد زمـ حمٚمد ايمسٝمد ضم٣مَمد

رسم٤م زمٔمّمٜم٣م فمعم ضمس٤م ايمُمٜمقر ايمٔمرزمٝم٥م وهق َم٣م ىم٣من طم٣مص٣م زمتٙمـؽ ايمُمـٜمقر، أَمـ٣م َمـ٣م هـق فمـ٣مم 

ٗمد ىمـ٣من هـذا ايم٘متـ٣مب ويمٝمس يمف ووم٦م طم٣مص همٗمد صمٔمؾ يمف فمٛم٣مويـ َمٛم٣مؽمب٥م طم٣مص٥م زمف، وزم٣ميٚمٙم٥م هم

زمال ؾمؽ ضم٣مهمال دم َمقضقفمف وذا هم٣مئدة سم٣مرخيٝمـ٥م ٕٞمـف ؽمـٝمحٖمظ يمألصمٝمـ٣مل ايمٗم٣مدَمـ٥م سمٙمـؽ إفمـامل 

وايمٔم٣مدات ايمتل رزمـام يٛمـدرس زمٔمّمـٜم٣م زمٚمـرور ايمـزَمـ وسمْمقراسمـف وأضمداشمـف يمـق مل حتٖمـظ ىمت٣مزمٝمـ٣م- 

 اهلل سمٔم٣ملم َم٠ميمٖمف طمغم ايزاء إٞمف فمعم َم٣م يُم٣مء ومدير- همجزى

 زمـ ؾمٜم٣مب زمـ ه٣مرون زمـ حمٚمد أمحد ، ف ايمٖمٗمغم إلم فمٖمق رزمف ايمقه٣مبىمتب                     

  ه1418رزمٝمع إول ؽمٛم٥م  17ضمرر دم        
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 سمٗمريظ هذا ايمسٝمد فمب٣مرة فمـ ومِمٝمدة زمٔمٛمقان ايمديمٝمؾ ايمٗمقيؿ

ــــــديؿ ــــــ٣م ٞم ــــــٛمٔمؿ ي ــــــئ٦م سم  إن ؾم

 

 ٚمــــــــرك دم ٞمٔمــــــــٝمؿوسمٔمــــــــٝمش فمُ  

ــــــــ  ــــــــ٥مٚمت  ـوسُم ــــــــٛمٖمس ايم٘مئٝمب  ع ايم

 

ـــــــــــــقم  ـــــــــــــ٦م اهلٚم  إن سم٘م٣مشمٖم

ـــــــــرَ   ـــــــــ٣مل ٞمٚم ـــــــــ٣مفم٥مهمتٔم  ح ؽم

 

ــــــــ٣مء سمــــــــريؿ  ــــــــ٥م ايمٕمٛم  دم روض

 ٚمٝمسـَمـــــــ٣م زمـــــــكم أهمٛمـــــــ٣من سمـــــــ 

 

ـــــــــٝمؿ  ـــــــــ٣م ايمٛمس ـــــــــ٣م َمٛمٜم  إذا دٞم

ـ ايمٛمّمـــــغم  ـ ايمٕمِمـــــ ـــــ ـــــ٣مومْمػ َم  هم

 

 ٤م ايمســــــــــٗمٝمؿهم١مٞمــــــــــف ؿمِــــــــــ 

ـــــــــؾ  ـــــــــؾ ايمٓمٙمٝم ـــــــــٟم ايمٓم  وسمٖمٝم

 

 زمٚمرصمٜمـــــــــ٣م زمـــــــــكم ايم٘مـــــــــروم 

ــــــؾيم  ــــــر زم ــــــروم اخلٚم ــــــ٦م ىم  ٝمس

 

ــــــ  ــــــقم َِم ــــــ٣مدات أه ــــــديؿ ـْ فم  وم

ـــــــ٣م وؿمـــــــ٣م   فم٣مؾمـــــــقا اـــــــ٣م وهل

 

ــــــــ  ــــــــ٦م يمٙمٚمســــــــ٣مهمر وايم  ٗمٝمؿٚمُ ـزم

ـــــــــــــــ٥م  ـــــــــــــــ٣مداهتؿ َمثبقسم  فم

 

ـــــ  ـــــرس َِم ـــــرومٝمؿ ـْ دم ايمْم ـــــذا ايم  ه

ــــــــــرا  ـــــــــد وايمٖم  مجـــــــــع ايمٖمقائ

 

ــــــريؿ  ـ ايم٘م ــــــ ــــــريؿ ازم ــــــد ايم٘م  ئ

ــــــــــد  ـ حمٚم ـــــــــ ــــــــــ٣مَمد ازم  احل

 

ـ ايمُمــــــــٜم٣مب ايمــــــــ   ستٗمٝمؿٚمُ ـازمــــــــ

 ـهمٙمــــــؽ ايــــــزاء ايمــــــقاهمر ايمــــــ 

 

ــــــــ  ــــــــٛمك َِم   ايمٔمٓمــــــــٝمؿاهلل ـَ أؽم

 ىمــــــــ٦مقرِ وزمُ  ؽمــــــــٙمٚم٦م يــــــــداكَ  

 

ــــــــقيؿ  ــــــــ٣مدي ايمٗم ــــــــديمٝمٙمؽ اهل  زم

 ضمسكم فمٝمدروس فمٝمديد     
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 وزمٔمـد -- ، اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ زمسؿ

زمــ  زمــ حمٚمـد ايمٛمٓمر همـٝمام أَم٘مٛمٛمـل ومراءسمـف نـ٣م مجٔمـف أطمٝمٛمـ٣م ايمٛمبٝمـؾ ضم٣مَمـدهمٗمد  ضم٦م 

زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـ دم هذه ايمٔمج٣ميم٥م ايمتل مجع همٝمٜم٣م ؾمٝمئ٣م َمـ ايمٔم٣مدات ايمتل سمٗم٣مم زمٚمديٛمـ٥م  اهلل فمبد

سمريؿ َمـ أول ايمٔم٣مم إلم آطمره همٗمد وم٣مم زمجٜمد فمٓمٝمؿ فمعم مجٔمف ظمثؾ َمـ٣م مجـع يُمـ٘مر فمـعم ذيمـؽ 

 ايمِمٛمٝمع-

 ٣م ؽمْمره دم هذا ايم٘مت٣مب-ـَمـ رب إرزم٣مب وايمٛمٖمع زمٚميمف صمزيؾ ايمثقاب  وٞمرصمق

 

 فمقم اظمُمٜمقر زمـ حمٚمد : وم٣مل ذيمؽ ورؽمٚمف زمٝمده

  ه24.4.1419زمـ ضمٖمٝمظ زمت٣مريخ  ازمـ ؽم٣ممل
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 يمرضمٝمؿ-اهلل ايمرمحـ ا زمسؿ

 اهلل فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد وفمعم آيمف وصحبف أمجٔمكم- احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وصعم

أَم٣م زمٔمد -- همٗمد سمِمٖمح٦م ىمت٣مب ايمديمٝمؾ ايمٗمقيؿ دم ذىمر ؾمئ َمـ فم٣مدات سمريؿ همقصمدسمف ىمت٣مزم٣م 

ضم٣مهمال دم زم٣مزمف واهمٝم٣م زم٣مظمراد دم َمقضقفمف ضمٖمظ َم٠ميمٖمف يمٙمٛم٣مس همٝمف أؾمٝم٣مء َمــ ايمٔمـ٣مدات ايمسـٙمٖمٝم٥م 

 عم اظمدى ويمق زمٔمد ضمكم-رزمام يٛمس٣مه٣م ايمٛم٣مس فم

اهلل ؽمٔمٝمف وىمثر َمـ أَمث٣ميمف وأؿم٣مل دم فمٚمـره  اهلل َم٠ميمٖمف فمعم ذيمؽ طمغم ايزاء وؾم٘مر همجزى

 دم فم٣مهمٝم٥م آَمكم-

 : اهلل ىمتبف ايمٖمٗمغم إلم

 اهلل فمٛمف آَمكم زمـ فمٚمر ايمُم٣مؿمري فمٖم٣م اهلل زمـ فمبد ؽم٣ممل

 م-1997َم٣مرس. 32اظمقاهمؼ   ه1417.ذي ايمٗمٔمدة احلرام .21ضمرر زمؼميؿ .
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 اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ زمسؿ

 همٗم٣مل دم طمػمه فمـ إٞمبٝمـ٣مء، احلٚمد هلل ايمذي صمٔمؾ دم ضمٖمظ سمراث ايمِم٣محلكم فمػمة وإدىم٣مرا

ڦ ڦ  چ  : ٔم٣ملمـووم٣مل سم 111 يقؽمػ: چ ائ ەئ      ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ 

وايمِمالة وايمسالم فمعم ؽمـٝمدٞم٣م حمٚمـد  122هقد: چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ

َم٠مؽمس ومقافمد اخلغم وَمثبتٜم٣م ديٛم٣م وفمٙمام وفمٚمال وفم٣مدة وفمب٣مدة وفمعم آيمـف إؿمٜمـ٣مر وصـح٣مزمتف 

  إطمٝم٣مر وفمعم َمـ سمبٔمٜمؿ زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـ-

 وزمٔمـد -- 

ىمت٣مزمف ايمٗمٝمؿ  زمـ ؾمٜم٣مب ايمديـا اهلل زمـ فمبد زمـ حمٚمد ايمسٝمد ايمٖم٣مضؾ ضم٣مَمد همٗمد فمرض فمقمَ 

ايمذي مجع همٝمف ومقافمد ايمٔم٣مدات اظمب٣مرىمـ٥م دم سمـريؿ ووشمـؼ ضمسـ٤م اظمٔمٙمقَمـ٣مت اظمتـقهمرة ٞمُمـٟمهت٣م 

وـمٜمقره٣م وسمْمقر أؽم٣ميمٝمبٜم٣م ورأيتف دم َمقضقفمف فمٚمال صمٝمدا ٞمحـ دم أَمس احل٣مصم٥م ظمثٙمف دم هذا 

اي٣مٞم٤م، وومد ومٝمؾ إن سمريؿ وم٣مئٚم٥م زمٗمقافمـده٣م ايمتـل رسمبٜمـ٣م ايمسـٙمػ، وإذا ىمـ٣من احلـ٣مل ىمـذيمؽ 

 رزمام وم٣مَم٦م فم٣مداهت٣م وَمٓم٣مهره٣م زم٣ميمُمخِمٝم٣مت ايمتل سمػمز همٝمٜم٣م زمكم احلكم واحلكم- همٕمغمه٣م

وَمثؾ هذه ايمٗمقافمد ايمتل سمٗمقم فمٙمٝمٜم٣م سمريؿ دون نمغمه٣م ضمري٥م زم٣ميمتقشمٝمؼ واحلٖمظ طمِمقص٣م دم 

ر ايمذي سمقصمٜمـ٦م إيمٝمـف َمٔمـ٣مول اهلـدم وايمـردم يمْمٚمـس ىمـؾ فمـ٣مدة وسمُمـقيف ـَمثؾ هذا ايمٔمِم

 ايمٔمب٣مدة- صقرة

 ويم٘مٛمٛمل أفمجب٦م زمٚمقضقفمف إذ هق صمديد دم هـذه اظمسـٟميم٥م، وَمع أين ومرأت ايم٘مت٣مب فمجال

وأرصمق يمف ايمتقهمٝمؼ ويم٘مت٣مزمف آٞمتُم٣مر واإلهم٣مدة، وأن ئمذرين دم ضٔمػ سمٔمبغمي وسمٗمريـري فمــ 
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هذا ايم٘مت٣مب وفمـ صمٜمده اظمب٣مرك، واهلل أؽمٟمل أن يقهمـؼ ايٚمٝمـع خلدَمـ٥م اإلؽمـالم واظمسـٙمٚمكم 

 ٝم٤م-وإضمٝم٣مء سمراث وومقافمد أؽمالهمٛم٣م ايمِم٣محلكم إٞمف ؽمٚمٝمع جم

 وىمتبف ايمٖمٗمغم إلم فمٖمق َمقٓه                                   

 زمـ أزمك زم٘مر اظمُمٜمقر زمـ فمقم أزمق زم٘مر

  ه1418صٖمر . 4                                       
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 اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ زمسؿ

اهلل وؽمـٙمؿ فمـعم ضمبٝمبـف ايمـرضمٝمؿ  وصـعم، احلٚمد هلل ورم ايمتقهمٝمؼ، اهل٣مدي إلم أومـقم ؿمريـؼ

وسمـ٣مزمٔمٝمٜمؿ ، وأصح٣مزمف رصم٣مل ايمِمدق وايمتحٗمٝمؼ، محٙم٥م  ه طمغم همريؼ: وآيمف وفمؼمسمف، ايمُمٖمٝمؼ

 ب وصديؼ-زم١مضمس٣من َمـ ىمؾ َمٗمرَ 

 أَم٣م زمٔمـد --همٗمد اؿمٙمٔم٦م فمعم َم٣م مجٔمف ايمسٝمد اظم٣مصمد ايمٖم٣مضـؾ احلـريص فمـعم ؿمريٗمـ٥م أهٙمـف

زمـ حمٚمد ازمـ ؾمٜم٣مب ايمـديـ َمــ فمـ٣مدات رصمـ٣مل اهلـدى ايمٗمـ٣مدات اظمٙمحٗمـ٥م  إهم٣مضؾ ضم٣مَمد

زم٣ميمٔمب٣مدات يمٗمٝم٣مَمٜم٣م فمعم أؽمـس ايمٔمٙمـؿ واظمت٣مزمٔمـ٣مت وآومتـداء اـدي ؽمـٝمد ايمسـ٣مدات زمـؼميؿ 

وضمرضَمقت، همّسرت اذا ايٚمع ورصمقت أن ي٘مقن َمِمدر ٞمٖمع وأن ي٘مـقن يمـف دم ومٙمـقب 

 سـ ايمقومع-ايمٛم٣مؾمئ٥م اظمتْمٙمٔمكم إلم سمراسمٝم٤م أئٚمتٜمؿ أضم

وٓ ؾمؽ أن ايمػمىم٥م سمتٛم٣مَمك واظمقاه٤م سمتس٣مَمك زم٣مٓرسمب٣مط دم إفمامل زمخقاص ايمرصم٣مل أهؾ 

ؽمٔم٥م ايمٛمٝم٣مت واظمٔم٣مرف وايمذيـ هلؿ دم َمٔم٣مَمٙم٥م احلؼ أفمجـ٤م ايمٙمْمـ٣مئػ هم٣مظمٗمتـدي اـؿ زم٘مٔمبـ٥م 

 فم٣مىمػ- صدومٜمؿ َمع احلؼ ؿم٣مئػ واظمرسمبط اؿ زمقادي ايمٖمّمؾ واإلضمس٣من

أىمـ٣مزمر همٖمٗمـد طمٙمٖمٜمـؿ ؽمـقاىم٤م نمٝمثٜمـ٣م اظمتـقاسمر،  ٣مل أؽمسٜم٣مـوىمؿ سمٛمقد وأمهؾ َمـ أفمٚم

اهلل ايمسـٝمد ضم٣مَمـد طمـغم  وهم٣مهتؿ َم٣م اٞمْمقى همٝمٜم٣م َمـ   وطمـغم دم ايمبـ٣مؿمـ وايمٓمـ٣مهر، همجـزى

ايزاء، وآصمره وأحتٖمف زم٣ميمٖمقز ضمكم ايمٙمٗم٣مء، ورزومٛم٣م ضمسـ اإلومتداء، زمٟمئٚمتٛمـ٣م إؿمٜمـ٣مر وايمٗمـ٣مدة 

 إطمٝم٣مر دم طمغم وفم٣مهمٝم٥م- 
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 ومــــد ضمــــقى َمــــ٣م مجٔمــــ٦م يــــ٣م ضمبٝمــــ٤م همقائــــد

 

 

ــــــد   ــــــؾ ايمٔمقائ ـ مجٝم ــــــ ــــــ٦م فم ــــــف أفمرزم  همٝم

 

 

 يمٛمجـــــــــــقم اهلـــــــــــدى ووراث ؿمـــــــــــف

 

 

 

ـــــــد   َم٣مصم ـــــــرام ٕا ـــــــقرى ايم٘م ـــــــ٣مر ايم  وطمٝم

 

 

ـــــــــٜمدى ـ رام ي ــــــــ ــــــــدى ظم ــــــــ٣م اهل  همٝمٜم

 

 

 

ــــــــد   ــــــــؼ فم٣مئ ــــــــع يمٙمخالئ ــــــــ٣م ايمٛمٖم  وا

 همجــــــزاك اإليمــــــف طمــــــغما همســـــــٝمٔمؽ حمـــــــ 

 

 

ــــد   ــــ٣مفمل ضم٣مَم ــــ٣م اظمس ــــ٣م أطم ــــٚمٝم٦م ي ــــٚمقد وؽم  ـ

 وصـــــــالة اإليمــــــــف سمٕمُمـــــــك ضمبٝمــــــــ٤م 

 

 

 هـــــــــ٣مد وفم٣مزمـــــــــداهلل أىمــــــــرم ىمـــــــــؾ   

ـــــــــــ  سم ل وايمِمــــــــــح٣مزم٥م وٕا ــــــــــعم ٔا  وفم

 

 

ـــــ٣مصمد   ـــــؿ ؽم ـــــع شم ـــــؾ راىم ـ ىم ـــــ ـــــب٣مع َم  ـ

 زمـ ضمٖمٝمظ زمـ ؽم٣ممل زمـ حمٚمد فمٚمر  

  ه26.6.1418ايمت٣مريخ.                                                                                   
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 ** ايمٗمرآن ايم٘مريؿ-

يمٙمسٝمد ايمٔمالَم٥م فمبدايمرمحـ زمـ فمبٝمداهلل ايمسـٗم٣مف . إدام ايمٗمقت دم ذىمر زمٙمدان ضمرضَمقت ,1

 هـ-1375اظمتقذم ؽمٛم٥م 

يمٙمسـٝمد ايمٔمالَمـ٥م حمٚمـد زمــ أمحـد ايمُمـ٣مؿمري اظمتـقذم ؽمـٛم٥م .  أدوار ايمت٣مريخ احلرضـَمل ,2

 هـ1421

 هـ-895ؽمٛم٥م  يمإلَم٣مم ايمُمٝمخ فمقم زمـ أيب زم٘مر ايمس٘مران اظمتقذم.  ايمػموم٥م اظمُمٝمٗم٥م ,3

َٕمغم اظم٠مَمٛمكم احل٣مهمظ أمحد زمـ فمقم ازمـ ضمجر ايمٔمسٗمالين اظمتـقذم ؽمـٛم٥م .  سمٙمخٝمص احلبغم ,4

 هـ-852

زمـ أمحـد اخلْمٝمـ٤م ايمٙمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبداهلل .  ايمتٚمٜمٝمد ايم٘مريؿ دم ذىمر زمٔمض أطمب٣مر سمريؿ ,5

 هـ-1419اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 هـ-279يمٙمح٣مهمظ حمٚمد زمـ فمٝمسك ايمؼمَمذي اظمتقذم ؽمٛم٥م .  صم٣مَمع ايمؼمَمذي ,6

يمإلَم٣مم احلبٝم٤م فمبداهلل زمـ فمٙمقي احلـداد اظمتـقذم .  ايمدر اظمٛمٓمقم يمذوي ايمٔمٗمقل وايمٖمٜمقم ,7

 هـ-1132ؽمٛم٥م 

 هـ-275يمٙمح٣مهمظ ؽمٙمٝمامن زمـ إؾمٔم٧م ايمسجست٣مين اظمتقذم ؽمٛم٥م .  ؽمٛمـ أيب داوود ,8

 هـ-458يمإلَم٣مم احل٣مهمظ أمحد زمـ احلسكم ايمبٝمٜمٗمل اظمتقذم ؽمٛم٥م .  ؽمٛمـ ايمبٝمٜمٗمل ايم٘مػمى ,9

 هـ-385ح٣مهمظ فمقم زمـ فمٚمر ايمدارومْمٛمل اظمتقذم ؽمٛم٥م يمٙم.  ؽمٛمـ ايمدارومْمٛمل ,12

 هـ-748يمإلَم٣مم احل٣مهمظ حمٚمد زمـ أمحد ايمذهبل اظمتقذم ؽمٛم٥م .  ؽمغم أفمالم ايمٛمبالء ,11

 هـ-1145يمإلَم٣مم احلبٝم٤م أمحد زمـ زيـ احلبًم اظمتقذم ؽمٛم٥م . ذح ايمٔمٝمٛمٝم٥م  ,12
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يمٙمح٣مهمظ حمٚمد زمـ ضمب٣من زمـ أمحد ايمتٚمٝمٚمـل ايمبسـتل اظمتـقذم ؽمـٛم٥م .  صحٝمح ازمـ ضمب٣من ,13

 هـ-354

 هـ-256يمإلَم٣مم حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ايمبخ٣مري اظمتقذم ؽمٛم٥م .  صحٝمح ايمبخ٣مري ,14

 هـ-261يمإلَم٣مم َمسٙمؿ زمـ احلج٣مج ايمٗمُمغمي ايمٛمٝمس٣مزمقري اظمتقذم ؽمٛم٥م .  صحٝمح َمسٙمؿ ,15

زمــ فمـقض زمــ ايمٙمُمـٝمخ حمٚمـد . صٙم٥م إهؾ زمتدويـ َم٣م سمٖمرق َمـ َمٛم٣موم٤م زمٛمل همّمؾ ,16

 هـ-1369حمٚمد زم٣مهمّمؾ اظمتقذم ؽمٛم٥م 

قي ودرر ايـامل ايمبـديع ايمبٜمـل دم ذىمـر إئٚمـ٥م إجمـ٣مد وايمٔمٙمـامء ايمٕمرر ايمبٜم٣مء ايمّمـ ,17

ايمٔم٣مرهمكم ايمٛمٗم٣مد، وايمٖمٗمٜم٣مء اظمػمزيـ إؽمٝم٣مد، َمـ زمٛمل ايمُمٝمخ زمٌمي وزمٛمل ايمُمٝمخ صمديد 

يمإلَم٣مم اظمحدث .  وزمٛمل ايمُمٝمخ فمٙمقي زمٛمل ايمُمٝمخ أمحد زمـ فمٝمسك إذاف احلسٝمٛمٝمكم

 هـ-962حمٚمد زمـ فمقم زمـ فمٙمقي طمرد زم٣مفمٙمقي اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 يمٙمسٝمد ايمٔمالَم٥م أيب زم٘مر زمـ فمقم اظمُمٜمقر ضمٖمٓمف اهلل-.  يمقاَمع ايمٛمقر ,18

 يمٙمُمٝمخ فمبداحلٚمٝمد ومدس اظم٘مل-.  جمرزم٣مت ايمديريب ,19

يمإلَم٣مم احل٣مهمظ حمٚمـد زمــ فمبـداهلل احلـ٣مىمؿ ايمٛمٝمسـ٣مزمقري .  اظمستدرك فمعم ايمِمحٝمحكم ,22

 هـ-425اظمتقذم ؽمٛم٥م 

ٙمقي اظمتـقذم ؽمـٛم٥م يمٙمسٝمد حمٚمـد زمــ أيب زم٘مـر زمــ أمحـد ايمُمـقم زمـ٣مفم.  رع ايمرويـاظمُم ,21

 هـ-1293
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